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RESUMO  
 
Flores, Paula Vanessa Peclat. Efeito da entrevista motivacional no autocuidado 
do paciente com insuficiência cardíaca: ensaio clínico randomizado. 2018. 
Tese (Doutorado em Ciências Cardiovasculares) - Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 
 
Justificativa: A insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa, que demanda 
rigoroso comprometimento com o regime terapêutico. Além das estratégias de 
acompanhamento que serão utilizadas para o alcance de melhores resultados, é 
vital motivar o paciente a incorporar novos hábitos à rotina de vida diária. Objetivo: 
Analisar a efetividade da entrevista motivacional no autocuidado de pacientes com 
insuficiência cardíaca crônica. Método: Ensaio clínico randomizado, multicêntrico, 
divididos em grupo intervenção e grupo controle, acompanhados por 60 dias em 
cada um dos centros. Foram incluídos 130 pacientes, onde o grupo intervenção  
recebeu 3 consultas por entrevista motivacional, com intervalo de 30 dias, enquanto 
o grupo controle manteve o acompanhamento convencional nas clínicas 
especializadas. Os dados foram avaliados através do Self Care Heart Failure Index 
6.2, antes e após a intervenção, em cada um dos centros. A análise dos dados foi 
realizada através de média, mediana, frequência simples, quiquadrado, teste-t, 
mann whitney, wilcoxon e o efeito da intervenção foi calculado pelo d de Cohen. 
Resultados: A amostra global (Brasil+Uruguai) dispõe de 118 pacientes, sendo 59 
no grupo controle e 59 no grupo intervenção. O autocuidado, avaliado através das 
sub escalas de manutenção, manejo e confiança, apresentaram respectivamente: d 
de Cohen 0,6723 e p-valor (<0.001), indicando efeito médio e significante; d de 
Cohen 0,5086 e p-valor (0,187), o que significa médio efeito porém não significante; 
d de Cohen 0,9877 e p-valor (<0.001), mostrando alto efeito da intervenção com 
significância. Conclusão: Os dados deste estudos mostraram que a entrevista 
motivacional é efetiva no autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca 
crônica. A entrevista motivacional é uma abordagem de baixo custo, eficaz e que 
pode ser aplicada por profissionais capacitados que atuem clinicamente frente aos 
pacientes com insuficiência cardíaca. 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca; Entrevista motivacional; Enfermagem; 
Autocuidado.  
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ABSTRACT  
 
 
Flores, Paula Vanessa Peclat. Effect of motivational interview on the self-care of 
patients with heart failure: a randomized clinical trial. 2018. Thesis (Doctor in 
Cardiovascular Science) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 
 
 
Justification: Heart Failure is a complex syndrome that demands strict commitment 
to the therapeutic regimen. In addition to the monitoring strategies that will be used, 
to achieve better results it is vital to motivate the patient to incorporate new habits 
into the routine of daily life. Objective: To analyze the effectiveness of the 
motivational interview in the self-care of patients with chronic heart failure. Method: A 
randomized, multicenter clinical trial where the intervention group and the control 
group were followed for 60 days in each of the centers. A total of 130 patients were 
included, where the intervention group received 3 appointments per motivational 
interview, with a 30-day interval, while the control group maintained the conventional 
follow-up in the clinics they attend. The data were evaluated through the Self Care 
Heart Failure Index 6.2, before and after the intervention, in each of the centers. 
Among the several statistical calculations performed, the use of mean, median, 
simple frequency, chi-square, t-test, mann whitney and wilcoxon is highlighted and 
the effect of the intervention was calculated by Cohen's d. Results: The global 
sample (Brazil + Uruguay) has 118 patients, 59 in the control group and 59 in the 
intervention group. Self-care, evaluated through the sub-scales of maintenance, 
management and confidence, presented Cohen's d 0.6723 and p-value (<0.001), 
indicating medium and significant effect; d of Cohen 0.5086 and p-value (0.187), 
which means a medium effect but not significant; d of Cohen 0.9877 and p-value 
(<0.001), showing a high intervention effect with significance. Conclusion: Data from 
these studies showed that motivational interviewing is effective in self-care of 
patients with chronic heart failure. Motivational interviewing is a low-cost, effective 
approach that can be applied by trained professionals who work clinically with 
patients with heart failure. 
Keywords: Heart failure; Motivactional interviewing; Nursing; Self care.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problematização  

 

As doenças cardiovasculares são a principal causa morte no mundo. Estima-

se que 17,5 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 2012, 

representando 31% de todas as mortes em nível global, sendo que mais de 75% das 

mortes ocorrem em países de baixa e média renda.1 

Dentre as doenças do aparelho cardiovascular, a insuficiência cardíaca (IC) 

tem sido apontada como um importante problema de saúde pública e considerada 

como uma nova epidemia com elevada mortalidade e morbidade.2 Nos Estados 

Unidos, aproximadamente 5,1 milhões de indivíduos apresentam as manifestações 

clínicas de IC3 e a tendência é que este número aumente, estimando-se que até 

2050, um em cada cinco norte-americanos com mais de 65 anos, apresente as 

manifestações clínicas.4 Na América Latina, dados apontam as doenças do aparelho 

cardiovascular como principal causa morte, sendo responsável por 507.824 mil 

mortes em 2014.5 

No Brasil, as doenças cardiovasculares estão inseridas no contexto das 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que são prioridades na área da saúde, 

demandando ações políticas, de natureza legislativa e regulatória.5 Portanto, trata-se 

de um dos mais importantes desafios clínicos atuais da saúde, sendo considerado 

uma questão epidêmica em progressão, que afeta aproximadamente 2 a 3% da 

população mundial, apresentando-se mais prevalente em idosos entre 70 e 80 

anos.4 

A presente tese é resultado do acordo de aproximação científica entre os 

pesquisadores dos grupos de pesquisa “Insuficiência Cardíaca: da molécula à 

população”, da Universidade Federal Fluminense, no Brasil e o grupo Uruguaio 

“Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca”, da Universidad de La Republica 

Uruguay, ambos focados na melhoria da qualidade de vida e estímulo ao 

autocuidado de pacientes com IC e seus cuidadores. 

A criação do MERCOSUL iniciou uma nova era de parcerias entre os países 

da América do Sul com o objetivo de consolidar a integração política, econômica e 

social entre os países que o integram, além de contribuir para melhoria da qualidade 
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de vida. Com o decorrer dos anos, surgiram outras iniciativas, dentre elas, o Núcleo 

de Estudos e Investigações em Educação Superior do Mercosul, que tem estudado 

os caminhos para a integração do ensino superior. Nesta perspectiva, enxergamos 

nesta tese, um fortelecimento no vínculo entre estes dois países integrantes dos 

“Estados Partes”, que compõe a rede MERCOSUL desde 1991. 

Brasil e Uruguai são países que dividem fronteira e apresentam similaridades 

culturais, no entanto, diferem em outros dados, que devem ser analisados de acordo 

com suas diferenças entre extensão territorial e população. O Brasil apresenta 

população estimada de 210.127.458 habitantes e extensão territorial de 

8.516.000 km² e o Uruguai possui 3.463.289 habitantes e 176.215 km².6,7 

Dados sóciodemográficos são cruciais para desenvolvimento de estratégias 

de saúde, pois tanto o tratamento, quanto a prevenção estão diretamente 

relacionados às condições de cada país. Apesar das diferenças na população e 

extensão territorial, o Brasil e o Uruguai possuem algumas similaridades 

apresentadas consecutivamente, como densidade populacional 23,8 e 18,91/Km2, 

taxa de mortalidade de 6,54 e 9,48/1000 habitantes, índice de pobreza de 8,7 e 

9,4% e expectativa de vida de 75 e 77 anos. No entanto, existem diferenças que são 

diretamente relacionadas a extensão e população dos mesmos, tais como, renda per 

capita de US$ 8.840 e US$ 15.230 e produto interno bruto (PIB) US$ 1.760 trilhões e 

US$ 52.42 bilhões.6,7 

Os sistemas de saúde brasileiro e uruguaio estão compostos por setores 

públicos e privados. No Uruguai, o principal prestador de serviços públicos é a 

Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que conta com uma rede 

de estabelecimentos, com cobertura nacional, que atende em torno de 37% da 

população, sobretudo pessoas com baixa renda.8 

O sistema de saúde brasileiro é composto pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) e pelo setor privado representado por planos de saúde e por profissionais 

autônomos. Para a realidade brasileira, o SUS representa significativo avanço na 

saúde pública. Entretanto, a existência do sistema privado evidencia a necessidade 

de complementação.9 Comparando-se o gasto médio com o percentual do PIB entre 

os países que integram a Organização Mundial de Saúde (OMS) que é de 5,5%, o 

do Brasil investe apenas a 3,7% e está abaixo do que é destinado no Uruguai que é 
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de 6,11%.10,11 Para o Brasil se equiparar aos países com sistemas universais, a 

despesa pública em saúde deveria subir para 8,3% do PIB, segundo a OMS.12 

Somente no Brasil, segundo dados obtidos do Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS), entre dezembro de 2016 e dezembro de 

2017, a IC foi a primeira causa de internação hospitalar das doenças do aparelho 

circulatório, totalizando 223.172 mil casos de internações no Brasil.13 A Região 

Sudeste tem o maior número de internações, com 93.132 mil casos. Em relação aos 

óbitos, esta síndrome foi a segunda maior causa de mortalidade no país, alcançando 

24.205 mil óbitos; especificamente na Região Sudeste, foram 11.578 mil óbitos − 

dados do mesmo período mencionado.12 No Uruguai, em pesquisa realizada em 

uma região rural, a prevalência da IC foi de 17,6/1.000 e a incidência, de 4,6/1.000 

casos por ano.14,15 

A IC é uma síndrome crônica e progressiva que ocasiona constantes visitas 

hospitalares (associadas ou não a internações), redução da qualidade de vida, risco 

de mortalidade precoce e é capaz de gerar altos custos para o sistema de saúde. De 

caráter sistêmico, é definida como disfunção cardíaca que resulta em suprimento 

sanguíneo inadequado para atender necessidades metabólicas tissulares, na 

presença de retorno venoso normal, ou fazê-lo somente com elevadas pressões de 

enchimento.16 Tem como característica um conjunto de sinais e sintomas de 

congestão pulmonar e sistêmica, caracterizada como o último estágio de todas as 

doenças cardiovasculares.17,18 

A IC ocasiona altos gastos no sistema de saúde, devido a gravidade da 

doenças e tempo de internação. O estudo EPICA realizado na cidade de Niterói/RJ, 

com uma amostra 203 pacientes hospitalizados, sendo 98 internados em hospitais 

da rede pública com classes funcionais 3 e 4, etiologia isquêmica (66%) e tempo 

médio de internação de 12,6 dias, além da IC, apresentavam comorbidades 

associadas, que contribuem para os gastos com os tratamentos de saúde, como 

hipertensão (75%), diabetes (41%), tabagismo (62%) e sedentarismo (82%).19 O 

DIGITALIS, outro estudo realizado em Niterói/RJ, com uma amostra de 633 

pacientes com IC, aponta a complexidade desta síndrome, uma vez que concluiu 

que estes pacientes apresentam baixa qualidade de vida independentemente do 

fenótipo da síndrome.20 
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O acompanhamento dos pacientes em clínicas de IC é uma estratétiga com 

classe de recomendação I e nível de evidência A, uma vez que melhora a adesão ao 

tratamento, diminui o número de hospitalizações relacionadas diretamente a IC e 

melhora a qualidade de vida.21 Em ambos os países, Brasil e Uruguai, as clínicas de 

IC, assim como recomendam as diretrizes brasileiras16,21 e mundiais3,22, são 

consideradas importante estratégia de acompanhamento. Estes cenários, são 

serviços públicos e estão amparadas por instituições públicas de ensino superior, 

situadas em hospitais universitários, onde a preocupação transcende o cuidado 

imediato, buscando oferecer ao paciente o que há de mais moderno no atendimento 

à saúde. 

Abordar o paciente e a família, no âmbito do cuidado ambulatorial, engloba 

diretamente o manejo das enfermidades crônicas e sua baixa adesão aos 

tratamentos preconizados. Estudos realizados na última década apontam que o 

tratamento das doenças crônicas são complexos, exigindo mudanças no estilo de 

vida e com isso 50% dos pacientes com doenças cardiovasculares apresentam 

baixa adesão. Para melhorar estas taxas, é fundamental que as equipes de saúde 

compreendam o que motiva estes pacientes a abandonar o tratamento.23,24 

O tratamento não farmacológico constitui parte crucial para controle dos 

agravos da doença.16,21 A adesão às orientações dos profissionais de saúde requer 

vontade do próprio paciente em executá-las, ou seja depende do seu autocuidado. 

Com isso, independente das estratégias de acompanhamento a serem utilizadas, a 

abordagem do profissional é questão fundamental para o alcance de melhores 

resultados. Não cabe ao profissional somente orientar, mas deve também motivar o 

paciente a incorporar novos hábitos à rotina de vida diária, demonstrando a 

importância no seu autocuidado. 

Nesse cenário preocupante, as estratégias de acompanhamento 

multidisciplinar na gestão do tratamento não farmacológico dos pacientes com IC e 

as orientações realizadas e reforçadas a cada consulta têm trazido benefícios no 

alcance e manutenção da estabilidade clínica e melhora do autocuidado.24 

O enfermeiro como parte da equipe multiprofissional atua na promoção do  

autocuidado e planeja intervenções para melhores resultados em saúde. Assim, ao 

valorizar aspectos que melhorem a expectativa de vida de pacientes com IC torna-se 
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possível proporcionar motivação para o autocuidado, e, por outro lado,  controlar os 

fatores de risco que levam à descompensação.25 

Compreender o autocuidado dos pacientes é um processo complexo que vai 

do cumprimento e acompanhamento do tratamento prescrito, incluindo o 

envolvimento e motivação dos pacientes na definição do seu plano de cuidados, a 

busca do bem-estar e saúde, representada por mudanças no estilo de vida que 

incluem o comparecimento às consultas e maior controle das medicações. Ou seja, 

a melhora do autocuidado é um processo que requer, principalmente, a mudança 

comportamental e a motivação do paciente.26 

A necessidade de mudança comportamental e motivação dos pacientes 

inspirou a formulação de uma intervenção terapêutica chamada Entrevista 

Motivacional (EM) que tem como objetivo principal auxiliar o indivíduo nos processos 

de mudanças comportamentais, estimulando o comprometimento para a realização 

dessa mudança por meio de abordagem psicoterápica convincente e encorajadora.27 

Como os pacientes com IC têm um autocuidado baixo e ineficaz, estimular a 

sua promoção, tornou-se uma das prioridades para os profissionais de saúde, o que 

levou à implementação da EM.28 A mesma se trata de uma técnica relativamente 

simples e com baixo custo, sendo baseada em princípios cognitivos como o 

entendimento dos problemas e as reações emocionais frente a eles, visando 

estabelecer alternativas para a modificação dos padrões de pensamentos 

implementando soluções e propondo intervenções terapêuticas individualizadas 

adequadas a cada estágio com vistas a aumentar a adesão ao tratamento.27 

A EM foi criada para auxiliar o sujeito a reconhecer seus problemas atuais e 

potenciais, quando há ambivalência quanto à mudança comportamental, e estimular 

o comprometimento para a realização desta mudança, por meio de abordagem 

colaborativa e encorajadora. Esta técnica propõe intervenções terapêuticas 

individualizadas e adequadas a cada estágio, com vistas a aumentar a adesão ao 

tratamento e prevenir possíveis recaídas em pacientes com comportamentos 

considerados dependentes, e também em pacientes com comportamentos sadios, 

com o objetivo de promoção da saúde.29  
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Diversos estudos que utilizaram a EM apresentaram resultados positivos 

frente a tabagistas30, usuários de álcool31 e obesos32. Estudos conduzidos nos EUA  

tem demonstrado resultados efetivos da EM, como uma abordagem a ser utilizada 

em pacientes com IC para melhora da qualidade de vida33, atividade física33,34, 

transição do hospital para o domicílio35,36 e diminuição da readmissão hospitalar.36,37 

Apesar disso, a entrevista motivacional ainda não havia sido testada n 

américa latina enquanto uma abordagem para melhora do autocuidado em pacientes 

com insuficiência cardíaca crônica, acompanhados em duas clínicas especializadas 

em IC, no Brasil e no Uruguai. 

 

1.2 Hipótese 

 

H1 = a EM é efetiva na melhora do autocuidado de paciente com IC crônica em duas 

clínicas especializadas. 

 

H0 = a EM não é efetiva na melhora do autocuidado de paciente com IC crônica em 

duas clínicas especializadas. 

 

1.3 Justificativa 

 

No Reino Unido, foi realizada uma pesquisa que demonstrou que a EM foi 

efetiva para adesão à atividade física, promovendo melhora na qualidade de vida de 

pacientes com IC.33 No entanto, ressalta-se que a EM deve ser testada de forma 

mais ampla.28,33,38 Em outro estudo realizado em 2014, foi avaliado o impacto de 

uma intervenção breve, por meio de consulta telefônica, utilizando os princípios da 

EM, na adesão medicamentosa, e os resultados foram promissores. A intervenção 

foi bem aceita e proporcionou ampliar o acesso e reduzir as barreiras do cuidado.23 

Mesmo com pesquisas com resultados expressivos nesta temática, há 

necessidade de estudos com outros desfechos que produzam evidências suficientes 

sobre sua efetividade em pacientes com IC. A realização de estudos multicêntricos, 

abordando diferentes países e culturas, torna-se estratégia importante para testar 

intervenções com desenhos de estudo semelhantes, favorecendo a construção de 

evidências.39 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Analisar a efetividade da Entrevista Motivacional no autocuidado de pacientes 

com insuficiência cardíaca crônica. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar uma revisão sistemática sobre a efetividade da Entrevista 

Motivacional no autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca crônica. 

 Adaptar transculturalmente o instrumento Self-Care of Heart Failure Index, 

versão 6.2, para uso no Uruguai. 

 Comparar o autocuidado entre os grupos submetidos à Entrevista 

Motivacional no Brasil e no Uruguai; 

 Verificar o autocuidado em duas clínicas especializadas, antes e após a 

intervenção Entrevista Motivacional. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 Fase 1: revisão sistemática 

 

Trata-se de revisão sistemática, realizada de acordo com os termos 

metodológicos do Joanna Briggs Institute (JBI) − Evidence Synthesis Groups e 

ancorada pelos preceitos Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses (PRISMA).40,41 Uma busca inicial no PubMed e na biblioteca do JBI 

foi realizada, para verificar a existência de alguma revisão sistemática sobre a 

temática. 

Também foi avaliado se lacunas de conhecimento específico refletiam 

temática de interesse para o universo científico. Por fim, concluiu-se que revisões 

sistemáticas que englobassem a avaliação da efetividade da EM em pacientes com 

IC ainda não tinham sido publicadas. Com isto, demonstrou-se evidente a 

necessidade de conduzir uma revisão sistemática sobre o tema. 

 

3.1.1 Protocolo e registro  

 

Para melhor condução do estudo, foi elaborado um protocolo preliminar  

específico (Apêndice 1) baseado nas exigências internacionais sobre revisão 

sistemática e publicado na International Prospective Register of Systematic Reviews 

(PROSPERO) (https://www.crd.york.ac.uk/prospero), cuja número de registro é 

CRD42017080903. (Anexo 1) 

 

3.1.2 Critérios de elegibilidade 

 

 A estratégia PICO (acrônimo para população/patient; intervenção/intervention; 

comparação/comparison; desfecho/outcome) é um modelo recomendado para 

simplificar a construção da pergunta do estudo e facilitar o processo de pesquisa. 39 

Neste modelo, a pergunta aplicada a uma situação prática deve ser estruturada em 

quatro elementos: problema ou paciente; intervenção; comparação ou controle 

(opcional) e outcomes ou desfecho.42 Neste estudo, considerou-se a estratégia 

PICO descrita na figura 01.  

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
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O Patient Compliance 
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Cooperação do Paciente 

 

Self Care 

Autocuidado 

Figura 1. Estratégia PICO 

 

 Foi considerada como pergunta do estudo: “Qual o efeito da Entrevista 

Motivacional no autocuidado do paciente com insuficiência cardíaca em 

acompanhamento ambulatorial?” 

Os critérios de inclusão foram estudos em pacientes com mais de 18 anos de 

idade; que abordassem a temática da EM em indivíduos com IC; com delineamento 

experimental ou quase-experimental, como estudos sem randomização com grupo 

único pré e pós-teste, séries temporais ou caso controle; indexados em bases de 

dados; publicados em inglês, espanhol ou português; sem corte temporal; e 

independente da área profissional de confecção do estudo; incluiu-se literatura 

cinzenta, com intuito de reconhecer os preceitos fundamentais da EM e, assim, 

dispor de elementos para realizar uma construção crítica e científica das bases da 

pesquisa como um todo, assim como ancorar a elaboração do protocolo de pesquisa 

e instrumentos de consulta motivacionais Brasil e Uruguai. Excluíram-se estudos 

sem determinação de metodologia clara e publicações com impossibilidade de 

acesso à publicação impressa ou on-line. 

 

3.1.3 Fontes de informação 

 

 A estratégia de pesquisa buscou encontrar estudos publicados e não 

publicados, sem corte de tempo definido. Foram incluídos estudos publicados em 
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inglês, português e espanhol. A busca ocorreu nas bases PubMed, Cumulative Index 

of Nursing and Allied Health (CINAHL), PsycINFO®, Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), LILACS, Allied and Complementary Medicine Database (AMED), 

EMBASE, Scopus e Cochrane. 

A definição de descritores controlados foi referenciada nos termos Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH). Os seguintes 

descritores controlados demonstrados na figura 1 foram igualmente usados em 

todas as bases de dados, com os operadores booleanos "AND" e “OR” para 

pesquisa. Devido às características específicas de cada banco de dados, as 

estratégias de busca foram adaptadas de acordo com os objetivos e os critérios de 

inclusão deste estudo. A busca dos artigos foi realizada em janeiro de 2016 e refeita 

em dezembro de 2017, para atualização dos dados. 

 

3.1.4 Busca 

 

As estratégias de busca utilizadas no PubMed foram (("Heart Failure"[Mesh]) 

AND "Motivational Interviewing"[Mesh]) AND "Patient Compliance"[Mesh] e (("Heart 

Failure"[Mesh]) AND "Motivational Interviewing"[Mesh]) AND "Self Care"[Mesh] 

 

3.1.5 Seleção dos estudos  

 

A revisão foi realizada em duas fases. Na primeira fase, foi feita a seleção  

baseada em resumos/abstracts/resumen. Foram determinados os Níveis de 

Evidência dos artigos e se apresentavam a efetividade da EM em um dos desfechos 

selecionados.  

 Na segunda fase, os artigos selecionados previamente foram encaminhados 

para dois revisores cadastrados e treinados pela JBI, no qual realizaram a leitura 

dos textos completos para avaliação metodológica, utilizando um instrumento 

padronizado pelo sistema. 

 

 

 

 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/amed-the-allied-and-complementary-medicine-database
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3.1.6 Processo de coleta de dados 

 

Os dados foram organizados em tabelas para a síntese das informações dos 

periódicos, tais como: autor, país, tipo de estudo, Qualis/nível de evidência, 

principais características do estudo, resultados.  

A classificação de periódicos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) é realizada pelas áreas de avaliação e passa 

por processo de atualização. Estes veículos são enquadrados em extratos 

indicativos de qualidade, sendo A1 para o mais elevado e C com peso zero, 

passando por A2, B1, B2, B3, B4 e B5. A prática baseada em evidências preconiza 

sistemas de classificação de evidências caracterizados de forma hierárquica, 

dependendo da abordagem metodológica adotada, que toma por base o 

delineamento do estudo. O nível 1 seria aplicado a evidências resultantes de 

metanálise de múltiplos ensaios clínicos controlados e randomizados; nível 2, para 

evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental; nível 3, 

para evidências de estudos quase-experimentais; nível 4, para evidências de 

estudos descritivos (não experimentais) ou com abordagem qualitativa; nível 5, para 

evidências de relato de caso ou de experiência; e nível 6 para evidências baseadas 

na opinião de especialistas, em acordo categorização da Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ). Neste estudo, foram considerados estudos de níveis 

1 a 4.41,42 

 

3.1.7 Risco de viés em cada estudo 

 

 Para reduzir os erros de interpretação dos resultados e do delineamento dos 

estudos analisados (viés), a busca foi realizada por três avaliadores, de forma 

independente, nas mesmas bases e com os mesmos descritores. As buscas foram 

comparadas e as discordâncias foram discutidas entre os avaliadores, sendo 

considerada a listagem final, quando os achados alcançaram 100% de 

concordância. 
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3.2 Fase 2: adaptação transcultural Self-Care of Heart Failure Index para uso no 

Uruguai 

 

3.2.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo metodológico,43 destinado a adaptação transcultural do 

SCHFI, versão 6.2,44 para utilização no Uruguai, desenvolvido entre novembro 2016 

e julho de 2017. 

 

3.2.2 Instrumento 

 

O SCHFI 6.2 possui 22 questões divididas em três escalas: Manutenção do 

Autocuidado (10 itens), Manejo do Autocuidado (6 itens) e Confiança no Autocuidado 

(6 itens). As respostas para os itens variam de “nunca/raramente” a 

“sempre/diariamente” para escala de Manutenção do Autocuidado; “pouco provável” 

a “muito provável” para escala de Manejo do Autocuidado; e “não confiante” a 

“extremamente confiante” para escala Confiança no Autocuidado. Os temas 

abordados nas questões versam sobre mensuração do peso e de edemas, atividade 

física, assiduidade nas consultas, dieta; medicamentos, reconhecimento dos sinais e 

sintomas de descompensação, atividades de manejo dos sinais e sintomas, e 

confiança para a tomada de decisão.44,45  

A seção A, Manutenção do Autocuidado, pode variar entre 10 e 40 pontos e, 

para chegar ao escore padronizado (100 pontos), realiza-se o seguinte cálculo: 

(soma dos itens da seção A-10) x 3,333. Na seção B, Manejo do Autocuidado, a 

pontuação varia entre 4 e 24 pontos, e o escore é calculado por meio da (soma dos 

itens da seção B-4) x 5. Na seção C, Confiança no Autocuidado, a pontuação varia 

entre 6 e 24, e o escore é calculado com a (soma dos itens da seção C-6) x 5,56. 

Em todas as subescalas, quanto maior o escore, melhor o resultado; o escore 

máximo, após o cálculo, é de 100 pontos em cada umas das escalas 

separadamente.44,45  
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3.2.3 Logística do estudo 

 

A primeira etapa, em novembro de 2016, foi o contato via e-mail com o autor 

principal do SCHFI 6.2. solicitando consentimento para realização do estudo, o qual 

foi prontamente autorizado. Para a adaptação transcultural do instrumento, foram 

utilizadas normas reconhecidas e recomendadas: tradução (por dois tradutores 

uruguaios juramentados), síntese das versões traduzidas, retrotradução 

(backtranslation), avaliação por um comitê de experts e pré-teste.46 As etapas de 

tradução e retrotradução ocorreram entre os meses de dezembro/2016 e 

março/2017 e estão descritas na figura 2. 

 

 

Figura 2. Fluxograma do procedimento de adaptação cultural do instrumento Self-Care of Heart 
Failure Index (SCHFI), versão 6.2. IC: insuficiência cardíaca. 

 

 

O comitê de juízes foi composto em abril de 2017 por oito profissionais com 

experiência profissional em ambulatório de IC (três médicos, dois nutricionistas, dois 

enfermeiros e um psicólogo). Após o convite para participar do comitê, os juízes 

receberam um manual de instruções (Apêndice 2), que esclarecia os procedimentos 

a serem realizados por eles. Foi elaborado um instrumento com todos os itens da 

versão síntese do SCHFI 6.2 (autorizado pela autora original). As equivalências 

Tradutor 2 Tradutor 1 
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semântica, idiomática experimental e conceitual foram avaliadas por uma escala 

Likert de 1 a 4, sendo 1 considerado “discordo plenamente”; 2, “quase sempre 

discordo”; 3, “concordo”; e 4, “concordo plenamente”. Esta foi a primeira rodada de 

avaliação (Apêndice 3), realizada juntamente de um formulário para caracterização 

dos juízes (Apêndice 4) e, posteriormente, da segunda rodada de avaliação 

(Apêndice 5). 

Após a avaliação do comitê de juízes checar a uma versão final, iniciou-se o 

pré-teste, que ocorreu nos meses de julho e agosto de 2017. O SCHF 6.2, versão 

espanhol/Uruguai foi aplicado por um enfermeiro pesquisador, em consultório 

reservado, em um ambulatório especializado em IC no Uruguai, após o 

consentimento dos pacientes em participar do estudo. Dados sociodemográficos 

destes pacientes foram obtidos do prontuário eletrônico hospitalar. 

 

3.2.4 Participantes 

 

Participaram do pré-teste 52 pacientes, ou seja, número maior que o 

preconizado pelo Recommendations for the Cross-Cultural Adaptation of the DASH 

& QuickDASH Outcome Measures46, que era de 30 pacientes. Foram incluídos 

pacientes em acompanhamento em uma clínica de cuidados multidisciplinares em 

IC, com mais de 18 anos, com diagnóstico prévio de IC e que não apresentassem 

relato de déficit cognitivo em prontuário. Vale ressaltar que a unidade dispunha de 

uma psiquiatra, que avaliava os casos com indicação de problemas cognitivos. 

 

3.2.5 Análise dos dados 

 

Os dados foram organizados e analisados pelo Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 20.0. Foi utilizado Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 

para medir a concordância dos juízes quanto a representatividade dos itens em 

relação ao conteúdo. O cálculo foi realizado dividindo-se o número de juízes que 

avaliaram o item como “necessita de pequena revisão para ser representativo” 

(avaliação 3), somado ao número de “itens relevantes ou representativos” (avaliação 

4), dividido pelo total de juízes (avaliação por item), resultando na proporção de 

juízes que julgou o item válido. Outro método empregado foi o porcentual de 
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concordância entre os juízes, que é uma medida simples de concordância 

interobservadores, calculada pela divisão entre a concordância observada (total de 

avaliações relevantes – 4) pelo número total de avaliações.47  

Considerou-se adequado o item com IVC >0,9 e/ou porcentual de 

concordância total ≥80%. Os itens com avaliação inferior sofreram alterações, 

conforme sugestão dos juízes, tendo sido feita nova avaliação, sob os mesmos 

moldes da primeira.47,48,49 

Utilizou-se o alfa de Cronbach para a análise da consistência interna, 

permitindo revelar o grau de correlação entre os itens do instrumento; valores acima 

de 0,70 foram considerados alta consistência interna. A literatura orienta que os 

valores adotados estejam acima de 0,70, mas ressalta que o pesquisador deve ser 

bastante criterioso ao estabelecer os valores ideais de consistência interna para o 

instrumento investigado.50,51 

As variáveis contínuas foram expressas por média/desvio padrão ou mediana 

e intervalo interquartil. As variáveis categóricas foram expressas em frequências 

absolutas ou relativas (n e %). 

 

3.2.6 Aspectos éticos 

 

No Uruguai, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital de Clínicas Manuel Quintela, da Universidad de la Republica, sem número 

(Anexo 2). 

 

3.3 Fase 3: Ensaio Clínico Randomizado 

 

3.3.1 Desenho de pesquisa 

 

Ensaio clínico randomizado (ECR), multicêntrico, no qual um grupo 

intervenção e um grupo controle foram acompanhados por 60 dias em cada um dos 

centros, respeitando o mesmo protocolo de pesquisa. O grupo intervenção recebeu 

acompanhamento por consulta de enfermagem presencial com abordagem por EM 

(Grupo Entrevista Motivacional − GEM), além do atendimento multiprofissional 

disponibilizado em cada uma das clínicas, sendo a instituição proponente de 
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pesquisa brasileira e a instituição coparticipante de pesquisa uruguaia. Já o grupo 

controle recebeu o acompanhamento convencional (Grupo Acompanhamento 

Convencional − GAC) segundo protocolo de atendimento multiprofissional em cada 

uma das clínicas. 

 

3.3.2 Participantes da pesquisa 

 

Em ambos os centros, foram considerados candidatos a pesquisa pacientes 

com diagnóstico médico de IC independente da etiologia, fração de ejeção normal 

ou diminuída, maiores de 18 anos com classes funcionais I-III New York Heart 

Association (NYHA) e ter atendimento presencial com as equipes multiprofissionais 

nas clínicas especializadas incluídas nesta pesquisa. Foram considerados critérios 

de exclusão: pacientes com sequelas neurológicas cognitivas autorrelatadas ou 

identificadas durante a consulta multidisciplinar. 

 

3.3.3 Cálculo da amostra 

 

O cálculo da amostra foi realizado pelo programa WinPepi 11.65, com base 

em um estudo piloto. Considerou-se a maior amostra calculada, através do desfecho 

‘manutenção do autocuidado’, no qual utilizou-se os seguintes valores dos escores: 

antes da intervenção (GC = 48,3±19,0; GI=43,2±11,4) e depois da intervenção 

(GC=49,7±14,9; GI = 60,8±10,4). A amostra final foi de 29 pacientes para cada 

subgrupo (controle Brasil, intervenção Brasil, controle Uruguai e intervenção 

Uruguai), após considerar diferença de 9 pontos entre os grupos, confiança 95%, 

perda 20% e poder de 80%.  

 

3.3.4 Randomização 

 

A randomização foi realizada por sequência simples, gerada por computador, 

no site www.randomization.com, onde os pacientes foram identificados por números 

e o programa elegeu, aleatoriamente, quais pacientes entrariam no grupo controle e 

no grupo intervenção, gerando assim, duas listas independentes. Um pesquisador, 

que não aplicou a intervenção, ficou responsável pelas listas do grupo intervenção e 

http://www.randomization.com/


17 
 

controle, destinando cada uma para as respectivas equipes de controle e 

intervenção. 

 

3.3.5 Infraestrutura 

 

3.3.5.1 Instituição proponente de pesquisa − Brasil 

 

Os participantes da pesquisa selecionados estavam em acompanhamento 

convencional na Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente (CICCV), em 

funcionamento no Centro de Atenção à Saúde do Idoso e Cuidador (CASIC), 

localizado no Campus Mequinho da Universidade Federal Fluminense (UFF), na 

Rua Jansen de Melo, 74, Centro, Niteroi  (RJ), que possui 120 pacientes ativos 

utilizando seus serviços. Nesta clínica, o acompanhamento convencional é realizado 

por atendimento de enfermeiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, 

educador físico, pedagogo e serviço social, e apresentava como estratégias de 

acompanhamento a consulta presencial, consulta telefônica, visita domiciliar e grupo 

de apoio. 

 

A equipe que participou da pesquisa foi dividida em quatro grupos: 

 

 Grupo 1 – Captação e Avaliação: composto por uma enfermeira; 

 Grupo 2 – Randomização: composto por uma única enfermeira doutoranda 

para os dois centros; 

 Grupo 3 – Intervenção (GEM): composto por uma enfermeira doutoranda, a 

mesma para os dois centros; 

 Grupo 4 – Controle (GAC): composto pela equipe multiprofissional. 

 

3.3.5.2 Instituição coparticipante de pesquisa − Uruguai 

 

Os participantes da pesquisa selecionados estavam em acompanhamento 

convencional em uma clínica multiprofissional especializada em atendimento 

ambulatorial de pacientes com IC Crônica, a Unidad Multidisciplinaria de 

Insuficiencia Cardiaca (UMIC), integrada à Universidad de La Republica Uruguay 
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(UDELAR), em funcionamento no hospital universitário Hospital de Clínicas Dr. 

Manuel Quintela, na Avenida Italia, s/n, 11.600, Montevidéu/Uruguai, e possuía 400 

pacientes ativos utilizando seus serviços. O acompanhamento convencional é 

realizado por meio do atendimento de enfermeiros, médicos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, psicólogos e serviço social, e apresentando a consulta presencial 

como uma de suas estratégias de atendimento. 

 

A equipe que participou da pesquisa foi dividida em quatro grupos: 

 

 Grupo 1 – Captação e Avaliação: composto por uma enfermeira; 

 Grupo 2 – Randomização: composto por uma única enfermeira doutoranda 

para os dois centros; 

 Grupo 3 – Intervenção (GEM): composto por uma enfermeira doutoranda, a 

mesma para os dois centros; 

 Grupo 4 – Controle (GAC): composto pela equipe multiprofissional. 

 

A escolha do centro coparticipante ocorreu por ambos serem países sul-

americanos e apresentarem proximidades operacionais ao centro proponente. 

 

3.3.6 Protocolo de pesquisa 

 

Em ambos os centros, os indivíduos elegíveis foram convidados a participar 

da pesquisa. Aqueles que concordaram, assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Os TCLE foram adequados para cada centro, Brasil e Uruguai 

(Apêndices 6 e 7). Os participantes da pesquisa foram randomizados em dois 

grupos: GEM e GAC. Sequencialmente foi realizada a primeira avaliação (AV1), para 

ambos os grupos, intervenção e controle. Após 60 dias, os participantes da pesquisa 

do GEM e do GAC foram reavaliados para os mesmos desfechos na segunda 

avaliação (AV2), conforme indica figura 3.  
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Figura 3. Protocolo do ensaio clínico randomizado.  
TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; AV1: primeira avaliação; CEM: consultas de 

enfermagem; AV2: segunda avaliação. 

 

 

Antes de entrar para consulta, o paciente passou por uma triagem, momento 

no qual o profissional deste setor aplicou um instrumento de pré-consulta, 

padronizado nas unidades, com perguntas pautadas nas indicações de cuidado das 

Diretrizes de Insuficiência Cardíaca.16,21,22 Esta etapa favorecia que, no momento da 

consulta por entrevista motivacional (GEM), o profissional já reconhecesse os 

possíveis comportamentos ambivalentes. Os pacientes poderiam ser considerados 

ambivalentes quando reconhecessem a importância de seguir uma determinada 

orientação, porém não a realizam, podendo ocorrer oscilações entre ambivalência e 

comprometimento.52  

A ambivalência e o comprometimento não foram consideradas variáveis do 

estudo, e sim avaliações que nortearam o desenvolvimento da EM, não sendo 

consideradas medidas a serem analisadas estatisticamente. 

 

 

 

 

Dia 30 Dia 60 Dia 0 
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3.3.6.1 Intervenção – Grupo Entrevista Motivacional  

 

Neste grupo, além do acompanhamento convencional, foram realizadas três 

consultas de enfermagem presenciais (CEM1, CEM2, CEM3) utilizando como 

abordagem a EM, com intervalo de 30 dias entre os atendimentos, conforme figura 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A etapa de revisão sistemática da literatura ancorou o estabelecimento de 

estratégias para realização da EM, que envolveram componentes diretivos e não 

diretivos.28,29,38 A ambivalência foi considerada não apenas como a relutância em 

fazer algo, mas a experiência de um conflito psicológico para decidir entre dois 

caminhos diferentes.29 Para nortear este processo, foram elaborados instrumentos 

de pré consulta nas versões português e espanhol (Apêndices 8 e 9), orientações 

para pacientes com IC na versão espanhol (Apêndice 10) e além dos instrumentos 

de consulta por entrevista motivacional (Apêndices 11 e 12) baseado na revisão 

sistemática da literatura previamente realizada, que auxilia o profissional de saúde a 

realizar a EM. As consultas por EM seguiram o protocolo operacional padrão (POP)  

apresentado na figura 05. 

 

 

 

Figura 4. Intervalos das consultas de enfermagem 
(CEM) por Entrevista Motivacional. 
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Etapas 

 
Protocolo 

Duração 

(minutos) 

1º  Participantes da pesquisa foram recebidos pela enfermeira e 

avaliados quanto à adesão às medidas de manutenção da 

insuficiência cardíaca (restrição hidrossalina, adesão ao 

tratamento medicamentoso, pesagem diária, vacinação, restrição 

ao uso de álcool e tabaco, dentre outros) e receberam 

(re)orientações. (Apêndices 9 e 10) (Apêndice 10 e Anexo 3) 

15 

2º  Por meio de perguntas abertas (por exemplo: Como o Srº segue o 

regime terapêutico indicado na sua vida diária?), foram 

identificados os comportamentos não aderentes ao regime 

terapêutico. Utilizou-se o instrumento de atendimento por 

Entrevista Motivacional (Apêndice 11 e 12) 

5 

3º  Iniciado a Entrevista Motivacional por meio do esquema OARS. No 

caso de participantes da pesquisa em ambivalência, utilizou-se o 

esquema DARNC e, para participantes da pesquisa 

comprometidos com o processo de mudança de atitude, utilizou-se 

o esquema CATs.38 Utilizou-se o instrumento de atendimento por 

Entrevista Motivacional  (Apêndice 11 e 12) 

25  

(em 

média) 

Figura 5. Protocolo operacional padrão da consulta de enfermagem com Entrevista Motivacional.  
OARS: Open questions, affirmations, reflections e summaries; DARNC: Desire, Ability, reasons e 

needs; CATs: Commitment, activation e taking steps. 

 

Ao chegar no ambulatório, cada paciente foi recebido por um membro da 

equipe que buscava identificar as possíveis condutas ambivalentes/resistentes em 

relação a adesão ao tratamento da insuficiência cardíaca, questionando a 

realização (ou não) dos seguintes itens: tratamento medicamentoso, controle da 

ingesta hídrica, controle da ingesta de sódio (sal), pesagem diária, atividade física 

regular, cessação do uso de tabaco e/ou álcool, manutenção da vacinação, visita 

regular à Clínica de Insuficiência Cardíaca e reconhecimento dos sinais e sintomas 

de agravamento. Além disso, o paciente seguia o fluxo convencional da clínica, 

com as possíveis consultas agendadas pelos demais membros da equipe 

multiprofissional. 

O profissional responsável pela consulta motivacional se dirigia pessoalmente 

à recepção para  convidar o paciente para consulta, momento no qual o mesmo era 
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recebido cordialmente e conduzido ao consultório. Em ambos os centros, o 

profissional e paciente seguiam para ambiente  climatizado, amigável e com 

privacidade. O profissional interventor, buscava sentar-se próximo ao paciente, ao 

lado ou de frente para o mesmo, evitando distanciamentos eventuais causados por 

uma mesa de consultório, buscando assim, promover a proximidade e confiança. 

Vale ressaltar que a intervenção trata-se de uma conversa sobre mudanças 

individualizada, ou seja, o descrito pode apresentar flutuâncias de acordo com cada 

paciente, devendo o interventor estar devidamente  treinado e capacitado para tal. 

O interventor, tendo em mãos as possíveis condutas não aderentes e 

ambivalentes, busca identificar discrepância(s), ou seja, saber do paciente em que 

ponto está em relação a adesão às medidas previamente questionadas e onde 

pretende chegar. Deve-se ajudar ao paciente a autoconscientização sobre os 

custos/consequências do seu comportamento atual, assim como a discrepância 

entre o comportamento atual e os objetivos desejados. 

A primeira técnica utilizada é a OARS (perguntas abertas, afirmações, 

reflexões, resumo). Perguntas são realizadas aos pacientes na proporção de três 

perguntas abertas para uma fechada, estimulando ao paciente que fale sobre seu 

comportamento e ao mesmo tempo se escute, promovendo uma auto reflexão. 

Dentre as perguntas abertas38,52, destacamos alguns exemplos: “Qual ponto você 

gostaria de trabalhar primeiro?”; “O que você já tentou fazer?”; “Em que outras 

alternativas você já pensou?”; “Como você costumava lidar com situações como 

essa?”; “O que você diria para alguém que lhe perguntasse a mesma coisa (ou 

como resolver o problema em questão)?” 

As afirmações são consideradas reforços positivos do comportamento 

adotado35,53, que foram realizados através de alguma das seguintes frases 

estimulantes: “Que bom que você veio nesta consulta”; “Essa é uma boa sugestão”; 

“Não deve ser fácil falar sobre esse assunto”; “Você já fez muito em tão pouco 

tempo”; “Você tem dado duro para fazer diferente.” 

As reflexões (ou  escuta reflexiva), trata-se da reafirmar, refrasear, 

parafrasear, reinterpretar ou ainda, reflexão de sentimento.38,52 Nesta etapa o 

interventor precisa se basear nas frases do paciente, originando reflexões como: 

“Parece que a razão para você não controlar a ingesta de sal é o fato de sua esposa 

preparar toda comida”; “Parece que você está tendo dificuldades para controlar a 
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ingesta hídrica”; “Controlar o uso do sal parece ser algo difícil no dia a dia”; “Mudar 

hábitos alimentares é muito difícil e isso lhe preocupa.” 

Por fim, o resumo é utilizado ao longo da uma conversa, sendo útil em pontos 

de transição35,53, podendo ser realizado através das seguintes frases: “Deixe-me ver 

se entendi até aqui (...)”; “Foi isso que eu ouvi (...) ou perdi alguma coisa?”; “O que 

você disse é importante (...)”; “Esses são os pontos mais importantes (...)”; “Eu ouvi 

corretamente?”; “Em resumo (...)”.  

A figura 06, identifica diversas estratégias e etapas importantes na realização 

da técnica OARS, de acordo com seu potencial uso neste estudo.38,52  

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

O - Open 

questions 

(pergunta) 

Ao começar a terapia, fazer as perguntas de modo que encoraje o 

cliente a falar o máximo possível. As perguntas abertas são 

aquelas que não podem ser respondidas facilmente com uma 

palavra ou frase simples. Alguns clientes falam com muita 

facilidade. Outros são mais defensivos e precisam de 

encorajamento. Neste caso, a maneira como o profissional faz 

perguntas influencia fortemente nos próximos acontecimentos. Na 

EM, não é recomendado o uso em demasia de perguntas, 

principalmente de forma consecutiva. A ideia central é sempre 

fazer uma pergunta para cada duas outras estratégias, de 

preferência com o uso de reflexões. É importante que o 

profissional faça pelo menos dois comentários para cada 

pergunta realizada 

A – Affirmation 

(afirmar/reforço 

positivo) 

O reforço positivo é uma das peculiaridades na EM. Ele pode ser 

realizado por apoio, elogios e oferecimento de apreciação e 

compreensão por parte do profissional. É importante ter em 

mente a ideia de elogiar apenas comportamentos, situações ou 

pensamentos que ocorram na relação terapêutica, ou que o 

profissional tenha evidências concretas de sua existência 

R - Reflection 

(refletir) 

É a principal estratégia na EM e deve ser utilizada em uma 

proporção substancial durante a fase inicial do tratamento, 

principalmente com clientes ainda muito ambivalentes em relação 
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à mudança. O elemento crucial na escuta reflexiva é como o 

profissional responde ao que o cliente diz, sem interferir no 

significado, espelhando o que o cliente disse ou ampliando seu 

conteúdo com base no histórico do cliente. Ao refletir, o 

profissional se coloca na relação, mas ao mesmo tempo, deve ser 

fiel ao que o cliente disse. A relação com o cliente é autêntica e 

deve permitir que ele exprima abertamente seus sentimentos e 

atitudes sobre seu comportamento e o processo de mudança. A 

escuta reflexiva requer treinamento e prática para pensar 

reflexivamente. O processo de escuta ativa requer: atenção 

cuidadosa ao que o cliente diz; visualização clara do que foi dito; 

formulação da hipótese concernente ao problema, sem 

suposições ou interpretações; articular a hipótese de forma não 

defensiva 

S - Sumaries 

(resumo) 

Resumos podem ser utilizados para conectar os assuntos que 

foram discutidos, demonstrando que você escutou o cliente, além 

de funcionar como estratégia didática para que ele possa 

organizar suas ideias. Podem ser especialmente úteis para a 

ambivalência, permitindo ao cliente examinar os pontos positivos 

e negativos simultaneamente. Na EM, os resumos podem ser 

utilizados em vários momentos da sessão, como, por exemplo, 

quando várias ideias são apresentadas simultaneamente, e o 

profissional tenta conectá-las e refleti-las de volta ao cliente, para 

melhor compreensão de sua situação. É como montar as peças 

de um quebra-cabeça. Um bom resumo mostra que o profissional 

escutou cuidadosamente o que o cliente falou e isto, por si só, já 

transmite uma mensagem positiva que fortalece o vínculo 

terapêutico. Também permite ao profissional enfatizar aspectos 

importantes da fala do cliente, sendo uma maneira positiva de dar 

fechamento no período de escuta e avançar para um próximo 

tópico 

Informação e 

conselho  

Informações e conselhos devem ser dados quando o cliente os 

solicita ou quando o entrevistador pede permissão para oferecê-
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los 

Figura 06. Técnica OARS de desenvolvimento da Entrevista Motivacional (EM) 

 

Neste ponto, precisamos identificar se o paciente ainda se encontra em 

ambivalência e se este for o caso, pode ser utilizada a técnica DARNC, conforme 

sumariza a figura 07. Esta técnica se trata de declarações que favorecem a 

mudança de comportamento (desejo, capacidade, razões, necessidade e 

comprometimento).38,52 Busca-se auxiliar o paciente no reconhecimento do problema 

(“Que coisas fazem você pensar que isso é um problema?”; “De que maneira você 

acha, que você mesmo ou outras pessoas, foram prejudicadas por causa do ganho 

de peso?”), identificar possíveis preocupações (“O que lhe preocupa na sua maneira 

de comer?”; “O que você acha que vai acontecer se não fizer uma mudança?”), 

reconhecer ou identificar a intenção de mudar (“Quais seriam as vantagens de fazer 

uma mudança?”; “O que o faz pensar que você precise fazer uma mudança?”) e 

estimular o otimismo (“O que dá a você a certeza de que pode mudar, se quiser?”; 

“O que o faz pensar que, se você decidir fazer uma mudança, será capaz de fazê-

lo?”). 

 

SIGLA SIGNIFICADO ESPECIFICAÇÃO 

D Desejo Por que quer fazer esta mudança? 

A Capacidade Como poderia fazer isso? 

R Razões Um bom motivo para mudar? 

N Necessidade O quão importante é, e por quê? 

C Comprometimento Neste ponto, seguimos para 

técnica CAT 

Figura 07. Técnica DARNC para abordagem motivacional em pacientes ambivalentes 
CATs: (Commitment, actvation and taking steps) 

 

 

Para os pacientes que já decidiram mudar o comportamento, é utilizada a 

técnica CATS, detalhado na figura 08 (intenção/decisão, 

disposto/pronto/preparando, dando passos)38,52, através das possíveis perguntas: “O 

que pretende fazer?”; “O que está pronto ou disposto a fazer?”; “O que já fez?”. 
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SIGLA SIGNIFICADO ESPECIFICAÇÃO 

C Intenção/decisão O que pretende fazer? 

A Disposto/pronto O que está pronto ou disposto a fazer? 

T Dando passos O que já fez? 

Figura 08. Técnica CATs para abordagem motivacional em Pacientes comprometidos com a mudança 

 

Para realização das consultas motivacionais na instituição brasileira 

proponente da pesquisa, foi utilizado um consultório disponibilizado pelo 

CASIC/UFF; já no Uruguai, foi utilizado um consultório na UMIC, de acordo com o 

protocolo indicado no figura 9 e conforme cartas de anuência da instituição 

proponente de pesquisa e da instituição coparticipante de pesquisa (Anexo 4 e 5). O 

estudo contou com apoio financeiro do Banco Santander, por meio de bolsa de 

internacionalização Fórmula Santander, que auxiliou nos custos de deslocamento e 

estadia da pesquisadora (Anexo 6). A equipe da instituição proponente da pesquisa 

assumiu outros custos operacionais. 

 

 PRÉ-CONSULTA CONSULTA MOTIVACIONAL 

Duração Aproximadamente 15 minutos Aproximadamente 30 minutos 

Local/dias 

da 

semana 

Clínica de Insuficiência Cardíaca 

Coração Valente, sexta-feira (8 às 

18h). (Apêndice 8) 

Unidad Multidisciplinaria de 

Insuficiencia Cardiaca, segunda-

feira e sexta-feira (8 às 12h); 

terça-feira e quinta-feira (13 às 

18h). (Apêndice 9) 

Clínica de Insuficiência Cardíaca 

Coração Valente, sexta-feira (8 

às 18h). (Apêndice 11) 

Unidad Multidisciplinaria de 

Insuficiencia Cardiaca, segunda-

feira e sexta-feira (8 às 12h); 

terça-feira e quinta-feira (13 às 

18h) (Apêndice 12) 

Figura 9. Quadro operacional do protocolo da pesquisa 

 

A EM foi realizada pela mesma profissional, bilíngue para português e 

espanhol, nos dois centros. A coleta de dados na instituição proponente da pesquisa 

(janeiro à primeira quinzena de julho 2017) precedeu a coleta de dados na instituição 

coparticipante de pesquisa (segunda quinzena de julho à dezembro 2017), sendo 



27 
 

uma sequencial a outra. A profissional que fez a intervenção, ao chegar no Uruguai, 

acompanhou a rotina da clínica por 15 dias antes de iniciar a intervenção, para 

reconhecimento de rotinas, assim como particularidades culturais e idiomáticas da 

população. 

Para aplicação da EM, a pesquisadora realizou capacitação realizada no 

Hospital das Clínicas de Porto Alegre, promovida pelo Grupo de Estudos em 

Insuficiência Cardíaca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em novembro 

de 2013, com novo curso em novembro de 2015 e reciclagem em EM pela Wainner 

Psicologia, no ano de 2016. 

 

3.3.6.2 Grupo Controle 

Destaca-se que os atendimentos ocorreram de forma semelhante nos dois 

centros. Os participantes da pesquisa receberam o cuidado convencional, no centro 

proponente de pesquisa e no centro coparticipante, composto pelo atendimento 

multiprofissional (enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição e psicologia), sendo 

considerados os mesmos momentos de avaliação e desfechos do grupo 

intervenção: AV1 assim que aceitasse participar da pesquisa e AV2 após a 

finalização da intervenção (60 dias). 

 

3.3.7 Desfecho 

 

O presente estudo apresentou como desfecho primário as mudanças nos 

escores das subescalas do autocuidado (manejo, confiança e manutenção).  

O tratamento não farmacológico da IC é constituído por medidas de 

autocontrole, como pesagem diária, controle hidrossalino, uso correto das 

medicações, reconhecimento dos sinais e sintomas de agravamento, dentre 

outras.03,16,22 Estas medidas são estabelecidas internacionalmente, independente de 

aspectos culturais e/ou regionais,03,16,22 devendo ser executadas pelo próprio 

paciente (com apoio e orientação do profissional de saúde), constituindo o desfecho 

primário autocuidado. 
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Neste estudo, o tratamento não farmacológico foi analisado a partir de 

questionários de autocuidado em IC. Para utilização no Brasil, foi utilizada a versão 

traduzida e validada para português do questionário SCHFI, versão 6.2 (Anexo 7).45 

No Uruguai, o mesmo questionário foi adaptado transculturalmente (Apêndice 13) 

conforme diretriz proposta pelo Institute for Work & Health,46 com parceria entre o 

centro proponente e o coparticipante, com a devida autorização da autora principal, 

Dra. Bárbara Heiguel. O desfecho esperado no final deste estudo era a melhora do 

autocuidado em pacientes com IC crônica. 

 

3.3.8 Análise dos dados 

 

Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos em 

uma planilha eletrônica do programa Microsoft Excel, 2013, construindo assim o 

banco de dados da pesquisa. A análise estatística dos dados foi realizada através do 

programa IBM SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences), versão 22.0. 

A análise descritiva dos dados teve como objetivo sintetizar e caracterizar o 

comportamento e evolução das variáveis, traçar os perfis das amostras, comparar as 

variáveis de base e desfechos dos pacientes dos grupos intervenção e controle e 

comparar os perfis e resultados dos pacientes dos dois países. A análise descritiva 

foi baseada em gráficos, distribuições de frequências, tabelas cruzadas e cálculos 

de estatísticas descritivas (proporções, mínimo, máximo, média, mediana, desvio 

padrão, intervalo interquartil).53-56 

A análise inferencial dos dados teve como objetivo avaliar a significância 

estatística dos resultados, da evolução dos pacientes e foi baseada em testes de 

significância estatística para analisar se são significativas as associações entre 

variáveis, os valores de coeficientes de correlação, as razões de chances e as 

diferenças encontradas entre os grupos intervenção e controle, entre outros 

subgrupos de interesse e entre medidas repetidas em avaliações distintas. 53-56  

Na análise inferencial foram estimadas pontualmente e também por intervalos 

de confiança para os grupos intervenção e controle. Para verificar se existe 

associação significativa entre a intervenção e um determinado fator ou desfecho, foi 

utilizado o Teste Qui-Quadrado e, quando este se mostrar inconclusivo e a situação 

for adequada (tabelas 2x2), foi utilizado o Teste Exato de Fisher. 
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Na análise inferencial de variáveis quantitativas, a hipótese de normalidade da 

distribuição foi verificada pelo Teste de Shapiro-Wilk (SW). Se a hipótese de 

distribuição normal não for rejeitada nos grupos, a comparação de dois grupos 

independentes, como, por exemplo, do grupo controle e do grupo intervenção, foi 

feita pelo teste t-de Student. A igualdade das variâncias, necessária para execução 

do teste t-de Student sem correção, foi avaliada pelo teste de Levene. Se para 

algum dos grupos a hipótese de normalidade da distribuição foi rejeitada, a 

comparação de dois grupos independentes foi feita pelo teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. 53-56 

Na necessidade de comparar mais de dois grupos independentes, foi utilizada 

a ANOVA, se a variável seguiu distribuição normal em todos os grupos; ou o Teste 

de Kruskall-Wallis, se em pelo menos um grupo a variável não seguiu distribuição 

normal. Na comparação pareada de duas medidas repetidas em avaliações distintas 

foi utilizado o teste t-de Student Pareado, quando as distribuições das duas medidas 

foram normais, ou o teste de Wilcoxon, se pelo menos para uma das medidas a 

distribuição não foi normal.  Para comparar mais de duas medidas repetidas, ou 

seja, medidas de mais de duas avaliações distintas, foi utilizada a ANOVA para 

medidas repetidas, se todas as medidas a serem comparadas seguiram distribuição 

normal; ou o Teste de Friedman, se pelo menos uma das medidas não seguiu 

distribuição Normal.53-56 

Em testes que fornecerem os p-valores assintóticos e exatos foram 

considerados somente os p-valores exatos. Todas as discussões foram realizadas 

considerando nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a 

seguinte regra de decisão nos testes: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor 

associado ao teste foi menor que 0,05.53-56 

Como este estudo se propõe avaliar uma nova abordagem, foi realizado a 

medida do tamanho de efeito, que torna possível agregar informações ao conceito 

de significância estatística. O cálculo do tamanho de efeito foi realizado pelo d de 

Cohen, sendo assim, possível descrever os efeitos observados como grandes 

(>0,8), médios (0,2-0,7) ou pequenos (<0,2). Em relação ao valor obtido no cálculo 

do tamanho de efeito, podemos entendê-lo como uma probabilidade, obtido através 

da utilização da tabela da distribuição z, uma interpretação para o valor do tamanho 

de efeito, através dela, podemos concluir qual o percentual de indivíduos do grupo 
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experimental que apresentarão um efeito superior à média do grupo controle em 

experimentos futuros.57 

 

3.3.9 Aspectos éticos 

 

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

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, parecer 2.279.077 (Anexo 08), para 

realização somente no Brasil, assim como foi registrada no Registro Brasileiro de 

Ensaios Clínicos (ReBEC), sob número RBR-6fp5qt (Anexo 09). 

No Uruguai, a pesquisa foi aprovada em 17 de maio de 2017 pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa do Hospital de Clínicas Manuel Quintela, da Universidad de la 

Republica (Anexo 2). Conforme orienta a resolução brasileira 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde58 e o decreto uruguaio 379/008 do Ministério de Saúde Pública59, 

esta pesquisa garante a manutenção do sigilo, da confidencialidade e da privacidade 

dos dados do sujeito da pesquisa. O TCLE do Brasil encontra-se no Apêndice 6 e, 

para uso no Uruguai, no Apêndice 7. 

 

3.3.10 Financiamento 

 

Este estudo contou com o apoio financeiro do Banco Santander, através da 

bolsa de internacionalização Fórmula Santander (Anexo 6), que proporcionou que a 

profissional interventora, realizasse a intervenção em ambos os centros. A Fundação 

de Amapro à Pesquisa do estado do Ri de Janeiro (FAPERJ), apoiou esta pesquisa 

através de verba para revitalização da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração 

Valente, centro brasileiro deste estudo. As bolsas acadêmicas da Pro Reitoria de 

Extensão (PROEX/UFF) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC), proporcionou apoio para que duas alunas de graduação colaborassem 

neste estudo. 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-6fp5qt/
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Fase 1: Revisão Sistemática 

 

Para atender a questão do estudo, “Qual o efeito da Entrevista Motivacional 

no autocuidado do paciente com insuficiência cardíaca em acompanhamento 

ambulatorial?”, foram utilizados os resultados apresentados a seguir. 

Este estudo foi previamente idealizado e estruturado por um protocolo (Figura 

10), nos moldes da JBI, afim de organizar o processo de trabalho, visando a um 

resultado efetivo e estruturado. 
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Relatos identificados em outras 
fontes 

(n=0) 

Relatos após eliminar os duplicados 

(n=11) 

Relatos rastreados 

(n=11) 
Relatos excluídos 

(n=06) 

Artigos em texto completo 
avaliados para 

elegibilidade (n=5) 

Artigos em texto completo 
excluídos, com justificativa 

(n=0) 

Estudos incluídos em 
síntese qualitativa 

(n=5) 

Estudos incluídos em 
síntese quantitativa 

(metanálise) 

(n=0) 

Figura 10. Fluxograma do processo de seleção e inclusão dos estudos na revisão 
sistemática, baseado no PRISMA. 



33 
 

A pesquisa identificou 22 estudos potencialmente relevantes e, após 

aplicação dos critérios de exclusão, 11 estudos foram selecionados e encaminhados 

aos avaliadores. Após esta avaliação, cinco estudos foram avaliados criticamente 

pela qualidade metodológica e incluídos nesta revisão sistemática. As características 

dos estudos são relatadas na figura 11. 
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AUTOR/PAÍS 

 

FI/QUALIS TIPO DE 

ESTUDO/NÍVEL DE 

EVIDÊNCIA 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

DO ESTUDO 

RESULTADOS 

Riegel et 

al.60/Estados 

Unidos 

 

 

FI: 2,429 

Qualis 

Enfermagem: 

A2 

Medicina 1: 

B1 

Quanti-quali/4 Identificar os mecanismos 

de efetividade das 

técnicas de EM e sua 

relação com as mudanças 

no autocuidado; n=41; 

T=90 dias 

As três técnicas de EM mais evidenciadas foram reflexão 

e reformulação; empatia genuína, afirmação e humor; 

resolução de problemas individualizados. Estas técnicas 

estimularam a abertura para a definição de metas, fala 

positiva, capacidade percebida para superar barreiras e 

conversa sobre mudança. Os mecanismos pelos quais as 

técnicas alcançaram os resultados desejados foram o 

desenvolvimento de discrepância e autoeficácia, que são 

consistentes com os princípios do EM. 

Masterson 

Creber R et 

al35/Estados 

Unidos.  

FI: 2,429 
 
Qualis: 
Enfermagem: 
A2 
Medicina 1: 

B1 

Ensaio clínico 

randomizado/2 

Foram incluídos 66 

participantes, onde o 

grupo intervenção (n=41) 

recebeu uma única visita 

domiciliar e 3-4 

atendimentos telefônicos 

por uma enfermeira 

durante 90 dias, sendo 

todas intervenções por 

entrevista motivacional e 

foi comparado ao grupo 

controle, que manteve 

Os participantes que completaram o estudo eram 

predominantemente do sexo masculino (60%), afro-

americanos (> 50%) com idade média de 62 anos. A 

maioria estava funcionalmente comprometida (83,6% da 

classe NYHA III / IV) com uma fração média de ejeção do 

ventrículo esquerdo (FEVE) <36%. Este estudo relata uma 

nova intervenção comportamental liderada por 

enfermeiras que utiliza MI para ajudar os pacientes com 

insuficiência cardíaca a melhorar seu 

autocuidado. Embora não houvesse diferença 

estatisticamente significante no resultado primário durante 

90 dias, houve diferença clinicamente significante após o 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masterson%20Creber%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26358533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masterson%20Creber%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26358533
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acompanhamento 

convencional (n=26). 

ajuste de fatores de confusão. Houve melhora geral na 

manutenção do autocuidado em ambos os grupos ao 

longo de 90 dias (intervenção: 19,7 ± 16,0, cuidados 

habituais: 12,1 ± 18,3). A melhoria na manutenção do 

autocuidado foi numericamente maior no grupo de 

intervenção em comparação com os cuidados 

habituais. Embora o tamanho do efeito tenha sido 

moderado (d = 0,44 de Cohen), a diferença entre os 

grupos não foi inicialmente estatisticamente 

significante. Após o ajuste para o grupo de intervenção, 

FEVE, apnéia do sono, gênero, hipertensão, saúde geral 

percebida e qualidade do suporte social, houve aumento 

estatisticamente significativo de 8,7 pontos (IC 95%: 1,1 - 

16,3, p = 0,026) no grupo MI em comparação com o grupo 

de cuidados habitual aos 90 dias. 

Linden et 

al.36/Estados 

Unidos 

FI: 0,57 

Qualis: sem 

avaliação 

Teste paralelo, 

estratificado, 

randomizado e 

controlado/2 

 

Avaliar se uma 

intervenção hospitalar 

baseada em cuidados de 

transição com EM reduz 

as readmissões para 

participantes com ICC e 

DPOC; n=512; T=90 dias 

Não houve diferença estatística entre os grupos de 

tratamento nas taxas de incidência de readmissão de 30 

dias (diferença: 0,040; IC95% -0,047 a 0,127; p=0,36) ou 

taxas de incidência de readmissão de 90 dias (diferença: 

0,035; IC95% -0,222 a 0,192; p=0,66). Os grupos também 

não diferiram nas taxas de incidência de visita em 30 ou 

90 dias. A taxa de mortalidade entre os pacientes com 

ICC não apresentou diferença entre os grupos (razão de 



36 
 

risco de 0,90; IC95% 0,40-2,05). No entanto, para a 

DPOC, a mortalidade aos 90 dias foi menor no grupo de 

intervenção do que no de cuidados habitual (razão de 

risco de 0,28; IC95%,0,10-0,83) 

Brodie et 

al.33/Estados 

Unidos 

 

FI: 3,755 

Qualis 

Enfermagem: 

A1 

Medicina 1: 

A2 

Estudo de 

intervenção 

controlado com 

três braços/2 

 

Examinar se a intervenção 

com base em EM para 

implementação de 

atividade física melhora a 

qualidade de vida em 

comparação com o 

tratamento convencional; 

n=60; T=150 dias 

Análise post-hoc para o MLHFQ revelou que não houve 

diferenças significativas entre os Grupos 1 (atendimento 

padrão) e 3 (ambos), ou entre os Grupos 1 e 2 (EM), mas 

houve diferença significativa entre os Grupos 2 e 3. No 

questionário SF-36, diversas análises estatísticas 

mostraram consistentemente a menor mudança no Grupo 

1 e a maior mudança foi no Grupo 2 

McCarthy et 

al.34/Estados 

Unidos 

 

FI: 1,379 

Qualis 

Enfermagem: 

A1 

Medicina 1: 

B3 

Estudo piloto/3 

 

Descrever os resultados 

do aconselhamento de 

exercícios usando EM; 

n=20; T: 48 dias 

O estudo teve três fases: uma sessão de aconselhamento 

de exercício inicial por EM; 12 semanas de 

acompanhamento telefônico por EM; e participação em 

um diário para automonitoramento. O uso da EM foi 

avaliado com melhora na aderência ao longo do tempo. A 

inclusão de mensagens de texto com abordagem 

motivacional ao invés de chamadas telefônicas foi uma 

intervenção potencial, dada a natureza onipresente dos 

smartphones na população em geral 

Figura 11. Característica dos estudos incluídos na revisão sistemática 
FI: Fator de Impacto; T: tempo de estudo; EM: Entrevista Motivacional; ICC: insuficiência cardíaca congestiva; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; 
IC95%: intervalo de confiança de 95%; MLHFQ: Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire; SF-36: Medical Outcomes Study 36-Item Short. 



37 
 

 Após a busca por artigos científicos, ainda se fez necessária a busca por 

literatura cinzenta para ancorar a criação do protocolo e do instrumento de entrevista 

motivacional, uma vez que os artigos identificados não abordavam com 

profundidade as técnicas preconizadas para aplicação da EM. Com isso, foram 

identificados livros e demais materiais dos principais autores, já citados nos outros 

artigos selecionados, que pudessem auxiliar no caminhar teórico metodológico do 

estudo. Esta busca culminou nas fontes de consulta apresentadas na figura 12. 

 

AUTOR TÍTULO 

Rollnick et al.38 Entrevista Motivacional no cuidado da saúde: ajudando 

pacientes a mudar o comportamento 

Miller e Rollnick52  Entrevista Motivacional - preparando as pessoas para a 

mudança 

Latchford61  A brief guide to motivational interviewing 

Figura 12. Literatura cinzenta incluída na revisão sistemática 

 

4.2 Fase 2: Adaptação transcultural do Self-Care of Heart Failure Index, versão 

6.2, para uso no Uruguai 

 

4.2.1 Comitê de juízes 

 

Na AV1, o comitê de juízes avaliou os itens da escala. Seis itens (14, 21, 22, 

23, 24 e 25) apresentaram IVC <0,9 e/ou concordância total (item relevante ou 

representativo 4) menor que 70%, conforme aponta tabela no apêndice 13.  

Pautado nas sugestões dos juízes, foram alterados e reavaliados os itens com 

IVC <0,9 e/ou concordância total (item relevante ou representativo -4) menor que 

70%. Na secção A, a pergunta ¿Recordar tomar alguno de sus medicamentos? 

apresentou IVC =0,34 e concordância 22%, recebendo três sugestões de alteração, 

que foram consideradas na nova avaliação. Na secção B, cinco itens de resposta (no 

lo reconocí, no muy rápido, un poco rápido, rápido, muy rápido) receberam IVC e 

concordância fora do preconizado, mas as sugestões dos peritos acarretariam 

incoerência com a pergunta “¿Qué tan rápido reconoció esto como un síntoma de 

insuficiencia cardíaca?”. Neste sentido, foram elaboradas duas opções de perguntas. 

https://www.google.com.uy/search?q=stephen+rollnick&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM62zDO3UOIEsS0yysqTtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLACe_jTI3AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwigvJ7k4LPXAhUGDpAKHRRiAoAQmxMImQEoATAO
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A Tabela 1 descreve a segunda avaliação dos juízes, tendo sido escolhidos os 

itens que apresentaram maior IVC e concordância. Na seção A, a opção 3 “¿Ha 

olvidado tomar alguno de sus medicamentos?”, foi a melhor avaliada, apresentando 

valores máximos de IVC e concordância. Na seção B, a opção 2 apresentou 

melhores índices de IVC e concordância, tendo sido incluída na SCHFI 6.2 em 

espanhol. 

 

Tabela 1. Segunda avaliação dos juízes: concordância e Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 

Item Quantidade de 

avaliações 

representativa (4) 

(n=32) 

Concordância  

(representativo/4) 

(%) 

IVC 

Secção A  

Opición 1.: ¿Recuerda tomar los 

medicamentos como se lo indicó el 

médico? 

28 88 0,88 

Opición 2.: ¿Olvida tomar alguno de 

sus medicamentos? 

24 88 1,00 

Opición 3.: ¿Ha olvidado tomar 

alguno de sus medicamentos? 

32 100 1,00 

Secção B 

Opção 1 

¿Cuánto demoró en darse 

cuenta que eso era un síntoma 

de insuficiencia cardiaca? 

28 88 1,00 

No me di cuenta 29 91 1,00 

Demoré mucho 27 84 1,00 

Demoré bastante 24 75 0,94 

Demore un poco 20 63 0,84 

Nada 27 84 0,97 

Médias da opção 1 155 81 0,96 

Opção 2    

¿Qué tan rápido se dio cuenta 

que eso era un síntoma de 

insuficiencia cardiaca? 

32 100 1,00 

No me di cuenta 32 100 1,00 

Bastante tarde 24 75 0,91 

Un poco tarde 27 84 0,97 
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Enseguida 31 97 1,00 

De imediato 32 100 1,00 

Média do IVC da opção 2 178 93 0,98 

 

4.2.2 Pré-teste 

 

Para o pré-teste, 52 pacientes responderam a versão adaptada do 

questionário de autocuidado de autocuidado em espanhol/Uruguay (Apêndice 14). 

Dentre os pacientes incluídos, 57% eram do sexo masculino, 59,6% viviam com a 

família; tinham média de idade de 64±13 e média de peso 87,7±23,4; e 38,4% eram 

classe funcional II. A manutenção (63,13±15,15), o manejo (44,52±23,01) e a 

confiança (72,27±24,29) no autocuidado estão apresentados na Tabela 2. Vale 

ressaltar que o manejo de autocuidado só foi avaliado nos pacientes que 

apresentaram falta de ar e/ou edema de membros inferiores nos últimos 30 dias, 

ficando a amostra restrita a 21 pacientes. 

 

Tabela 2. Caracterização sociodemográfica, clínica e de autocuidado (n=52) 

Variáveis n=52 

Idade, anos* 64±13 

Sexo masculino† 30 (57,7) 

Peso, kg* 87,7±23,4 

Vivendo com a família† 31 (59,6) 

Classe Funcional da NYHA†  

 I 18 (34,6) 

 II 20 (38,4) 

 III 7 (13,5) 

      Sem avaliação de classe funcional  7 (13,5) 

Autocuidado  

    Manutenção* 63,13±15,15 

    Manejo*
¥
 44,52±23,01 

    Confiança* 72,27±24,29 

*Média/desvio padrão; †frequência simples (%). NYHA: New York Heart Association. O domínio 
¥
Manejo do autocuidado é avaliado somente em pacientes que relatam descompensação nos últimos 

30 dias, sendo um total de 21 pacientes. 
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4.2.3 Consistência interna 

 

A consistência interna foi avaliada para as subescalas de manutenção, 

manejo e confiança, bem como para escala total, por meio do alfa de Cronbach. 

Utilizaram-se valores do alfa de Cronbach de outros estudos de tradução/adaptação 

transcultural realizados com a SCHFI para analisar os resultados obtidos neste 

estudo. Este estudo apresentou índices de manutenção (0,55) e confiança (0,91) 

similares aos de outros estudos, sendo particularmente mais alto no manejo do 

autocuidado (0,93), conforme demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Comparação entre as análises da consistência interna de diversas línguas da Self-Care of 
Heart Failure Index, versão 6.2, por meio do alfa de Cronbach 

 

Países que adaptaram o SCHFI Manutenção Manejo Confiança Total 

Uruguai 0,55 0,93 0,91 0,78 

Inglês (6.2/2009)
44

 0,55 0,59 0,82 -* 

Inglês (2004)
62

 0,56 0,70 0,82 -* 

Brasil
45

 0,43 0,76 0,94 0,77 

China
63

  -* -* -* 0,73 

Taiwan
64

 0,63 0,71 0,86 - 

Italiano
65

 0,56 0,70 0,82 0,76 

Portugal
66

 0,64 0,57 0,84 -* 

Japão
67

 0,68 0,58 0,87 -* 

*Valores não identificados nos estudos publicados. 

 

 

4.3 Fase 3: Ensaio clínico randomizado 

 

A figura 13 apresenta o fluxograma do processo de seleção de participantes 

para o ensaio clínico randomizado, desde o recrutamento. Dos 143 pacientes 

recrutados, 130 foram inseridos no estudo e 118 permaneceram até o final. 
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Conforme a tabela 04, a amostra da pesquisa feita no Brasil é formada por 57 

pacientes, sendo 29 do sexo feminino (50,9%) e 28 do sexo masculino (49,1%). Os 

57 pacientes foram alocados aleatoriamente em dois subgrupos, controle (29 

pacientes, 50,9%) e intervenção (28 casos, 49,1%). A diferença entre estas 

proporções não é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=1,000 do 

teste Binomial), ou seja, pode-se afirmar que a proporção de pacientes nos grupos 

Acompanhados por 60 dias (n=59) 

(Br=28; Uy=31) 

 

Recusas = 0 (Br=0; Uy=0) 

Randomizados (n=130) 

(Br=65; Uy=65) 

Alocação para a intervenção (n=63) 

(Br=30; Uy=33) 

- Perdas de seguimento (n=04) 

(Br=02; Uy=02) 

 

Alocação para a controle (n=67) 

(Br=35; Uy=32) 

Perdas de seguimento (n=08) 

(Br=06; Uy=02) 

 

Alocação 

 

Avaliados para elegibilidade 

(n=130) 

(Br=65; Uy=65) 

Inclusão 

 

Acompanhados por 60 dias (n=59) 

(Br=29; Uy=30) 

 

Seguimento 

 

Analisados aos 60 dias (n=59) 

(Br=29; Uy=30) 

 

Analisados aos 60 dias (n=59) 

(Br=28; Uy=31) 

 

Análise 

 

Figura 13. Fluxograma do processo de seleção de participantes para o ensaio clínico randomizado 

Pacientes recrutados 
 (n=143) 

Excluídos por déficit cognitivo (n= 13) 
 N=143 
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controle e intervenção é a mesma, cumprindo a aleatoriedade da alocação. Em 

relação a idade, os pacientes dos subgrupos controle e intervenção foram 

comparadas pelo teste de t-deStudent, que resultou num p-valor=0,004, indicando 

que os pacientes submetidos à intervenção são significativamente mais velhos que 

os pacientes do grupo controle. 

A  amostra de pacientes do Uruguai é formada por 61 pacientes, sendo 27 do 

sexo feminino (44,3%) e 34 do sexo masculino (55,7%). A diferença entre estas 

proporções não é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,443 do 

teste Binomial), ou seja, pode-se afirmar que a proporção de homens e mulheres na 

amostra do Uruguai é a mesma e que o predomínio de casos do grupo masculino 

não é significativo. 

A distribuição de frequências de variáveis socioeconômicas que caracterizam os 

pacientes, nos subgrupos controle e intervenção brasileiros, também não detectaram 

diferenças significativas na distribuição de quase todas as variáveis do perfil sócio 

econômico. A exceção ocorre para a distribuição do sexo dos pacientes. A 

distribuição de homens e mulheres nos dois grupos foi significativamente distinta (p-

valor=0,047 do Teste qui-quadrado). Enquanto no grupo controle há um predomínio 

de homens (62,1%), no grupo intervenção há um predomínio de mulheres (64,3%). 

Nos pacientes uruguaios, os testes comparando as distribuições das variáveis 

também não detectaram diferenças significativas na distribuição das variáveis do 

perfil sócio econômico (todos os p-valores maiores que 5,0%).  
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Tabela 4. Perfil sócio econômico dos pacientes brasileiros e uruguaios nos grupos controle e 
intervenção. 

Variável 

BRASIL (n=57)        
 

URUGUAI (n=61) 

Controle 
(n=29) 

 

Intervenção 
(n=28) 

 
p-valor§ 

Controle 
(n=30) 

 

Intervenção 
(n=31) 

 

p-
valor§ 

Idade‡ 59(51-64) 68(59-74,5)  64(57-72) 65(56-72)  
Sexo*       

Feminino 11(37,9) 18(64,3) 
0,047

(a)
 

13(43,3) 14(45,2) 
0,886

(a)
 

Masculino 18(62,1) 10(35,7) 17(56,7) 17(54,8) 
Situação conjugal*       

Solteiro 6(20,7) 5(17,9) 

0,120
(a)

 

4(13,3) 6(19,4)  
0,228

(a)
 Casado/União Estável 21(72,4) 17(60,7) 13(43,3) 16(51,6) 

Viúvo 0(0) 5(17,9) 7(23,3) 8(25,8) 
Divorciado/Separado 2(6,9) 1(3,6) 6(20,0) 1(3,2) 

Tem filhos*       
Não 2 (6,9) 3(10,7) 

0,679
(b)

 
2(6,7) 6(19,4) 0,255

(b)
 

Sim 27(93,1) 25(89,3) 28(93,3) 25(80,6) 
Quantos Filhos*       

0 2(6,9) 3(10,7) 

0,761
(c)

 

2(6,7) 6(19,4)  
 
 

0,880
(c)

 

1 5(17,2) 6(21,4) 11(36,7) 10(32,3) 
2 15(51,7) 11(39,3) 14(46,7) 7(22,6) 
3 3(10,3) 5(17,9) 3(10,0) 4(12,9) 
4 2(6,9) 2(7,1) 0(0) 2 (6,5) 
5 2(6,9) 0(0) 0(0) 1(3,2) 
6 0(0) 1(3,6) 0(0) 1(3,2) 

Mora com quantas 
pessoas* 

   
   

0 2(6,9) 4(14,3) 

0,099
(c)

 

7(23,3) 15(48,4)  
 
 
 

0,062
(c)

 

1 5(17,2) 12(42,9) 5(16,7) 5(16,1) 
2 13(44,8) 5(17,9) 7(23,3) 4(12,9) 
3 4(13,8) 1(3,6) 5(16,7) 2(6,5) 
4 4(13,8) 5(17,9) 3(10,0) 2(6,5) 
5 1(3,4) 1(3,6) 1(3,3) 2(6,5) 
6 0(0) 0(0) 1(3,3) 1(3,2) 
7 0(0) 0(0) 1(3,3) 0(0) 

Escolaridade*       
Analfabeto 1(3,4) 1(3,6) 

0,083
(c)

 

5(16,7) 3(9,7)  
 
 
 

0,217
(c)

 

Ensino Fundamental 
Incompleto 10(34,5) 16(57,1) 

4(13,3) 11(35,5) 

Ensino Fundamental 
Completo 6(20,7) 6(21,4) 

13(43,3) 14(45,2) 

Ensino Médio Incompleto 4(13,8) 1(3,6) 4(13,3) 0(0) 
Ensino Médio Completo 6(20,7) 2(7,1) 3(10,0) 2(6,4) 
Ensino Superior 

Incompleto 1(3,4) 1(3,6) 
1(3,3) 0(0) 

Ensino Superior Completo 1(3,4) 1(3,6) 5(16,7) 1(3,2) 
Fonte de Renda*       

Aposentado 10(34,5) 15(53,6) 

0,697
(a)

 

13(43,3) 13(41,9)  
 
 

0,472
(a)

 

Pensionista 7(24,1) 5(17,9) 8(26,7) 4(12,9) 
Trabalha/Empregado 3(10,3) 2(7,1) 8(26,7) 10(32,3) 
Sem renda própria/ apoio  
familiar 8(27,6) 5(17,9) 

1(3,3) 3(9,7) 

Em licença para 
tratamento de doença 1(3,4) 1(3,6) 

 
0(0) 

 
1(3,2) 

 

‡ mediana (amplitude interquartil 25-75); * n(%); §p-valores resultantes dos testes de Significância 
comparando as distribuições nos grupos Controle e Intervenção: (a) Teste qui-quadrado, (b) Teste exato 

de fisher, (c) Teste de Mann-Whitney. 
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Na tabela 05, os p-valores dos testes de normalidade para o tempo de doença 

e fração de ejeção levam à conclusão que o mesmo apresenta distribuição normal 

nos subgrupos intervenção e controle de pacientes brasileiros. Comparando as 

distribuições de frequências nos pacientes uruguaios, observa-se que são 

significativamente distintas as proporções de pacientes que tem cuidador nos dois 

grupos (p-valor=0,024 do teste qui-quadrado).  No subgrupo intervenção, somente 

9,7% dos pacientes tem cuidador e no subgrupo controle, esta proporção é 

significativamente maior (33,3%). Para o tempo de doença, os p-valores dos testes 

de normalidade levam à conclusão de que o tempo de doença seguiu distribuição 

normal nos subgrupos intervenção e controle. A fração de ejeção foi comparada pelo 

teste de t-de Student, que resultou num p-valor=0,057, indicando que  há diferença 

significativa entre as médias. 
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Tabela 5: Variáveis clínicas dos pacientes brasileiros e uruguaios nos grupos controle e intervenção. 

 

* n(%); ‡ mediana (amplitude interquartil 25-75); † média±desvio padrão; 
π
15 pacientes no controle e 

16 na intervenção, 
µ
10 pacientes no controle e 14 na intervenção (os escores de manejo são 

calculados com os pacientes que apresentaram descompensação nos últimos 30 dias); §p-valores 

Variável 
BRASIL (n=57) URUGUAI (n=61) 

Controle 
(n=29) 

Intervenção 
(n=28) 

p-valor* 
Controle 

(n=30) 
Intervenção 

(n=31) 
p-valor* 

Classificação do IMC*       
     Magreza I 1(3,4) 0(0) 

0,048
(c)

 

0(0) 0(0)  
 
 

0,785
(c)

 

Peso normal 10(34,5) 11(39,3) 3(10) 6(19,4) 

Sobrepeso 1(3,4) 3(10,7) 10(33,3) 10(32,3) 

     Obesidade I 0(0) 2(7,1) 10(33,3) 4(12,9) 

Obesidade II 4(13,8) 5(17,9) 3(10) 7(22,6) 

     Obesidade III 13(44,8) 7(25,0) 4(13,3) 4(12,9) 

Comorbidades*       

HAS 29(100,0) 25(92,6) 0,228
(b)

 23(76,7) 24(80,0) 0,754
(a)

 

     Obesidade 11(37,9) 16(57,1) 0,146
(a)

 17(56,7) 15(48,4) 0,517
(a)

 

DM 7(24,1) 14(51,9) 0,032
(a)

 8(26,7) 7(23,3) 0,766
(a)

 

IAM 8(27,6) 10(35,7) 0,509
(a)

 5(16,7) 7(23,3) 0,519
(a)

 

     Dislipidemia 3(10,3) 7(25,0) 0,179
(b)

 15(50,0) 8(26,7) 0,063
(a)

 

DPOC 5(17,2) 5(17,9) 1,000
(b)

 0(0) 1(3,3) 1,000
(b)

 

FA 1(3,4) 1(3,7) 1,000
(b)

 6(20,0) 6(20,0) 1,000
(a)

 

IRA 0(0) 2(7,1) 0,237
(b)

 - - - 

Depressão 0(0) 2(7,1) 0,237
(b)

 0(0) 3(10,0) 0,237
(b)

 

AVE 0(0) 1(3,6) 0,491
(b)

 1(3,3) 0(0) 1,000
(b)

 

Fuma* 2(6,9) 2(7,1) 1,000
(b)

 5(16,7) 3(9,7) 0,709
(a)

 

Consome Bebidas 
Alcoólicas* 2(6,9) 5(17,9) 

0,253
(b)

 
2(6,7) 3(9,7) 0,611

(a)
 

Tem Cuidador* 2(6,9) 5(17,9) 0,253
(b)

 10(33,3) 3(9,7) 0,024
(a)

 

Vacina Influenza 11(61,1) 20(95,2) 0,015
(b)

 10(43,5) 12(38,7) 0,724
(a)

 

Vacina Pneumococo* 4(33,3) 2(50,0) 0,604
(b)

 7(30,4) 11(35,5) 0,697
(a)

 

Internou* 27(93,1) 26(92,9) 1,000
(b)

 21(70,0) 20(64,5) 0,648
(a)

 

Motivo de Internação*       

Não IC 1(6,3) 8(42,1) 

0,041
(a)

 

9(42,9) 9(45,0)  
0,890

(a)
 IC 9(56,3) 5(26,3) 12 (57,1) 11(55,0) 

Não Informou 6(37,5) 6(31,6) - -  

NYHA*       

     1 5(17,2) 6(21,4) 

0,697
(a)

 

13(43,3) 9(29,0)  
0,248

(a)
 2 17(58,6) 17(60,7) 12(40,0) 19(61,3) 

3 7(24,1) 5(17,9) 5(16,7) 3(9,7) 

Provável Etiologia*       

Isquêmica 1(3,4) 6(21,4) 

0,012
(a)

 

5(16,7) 4(12,9)  
0,380

(a)
 Não Isquêmica 8(27,6) 13(46,4) 20(66,7) 25(80,6) 

Não especificada 20(69,0) 9(32,1) 5(16,7) 2(6,5) 

Tempo de doença‡ 96(24-120) 96(48-168) 0,214
(d)

 19(3-48) 132(42-204) 0,002
(d)

 

Fração de ejeção‡ 57(34-67) 55(40-71) 0,552
(d)

 35(30-43) 30(28-35) 0,057
(d)

 

Qualidade de Vida‡ 34(17-61) 32 (18-55) 0,648
(d)

 - - - 

Depressão (beck)† 14±10,9 14,8±10,7 0,711
(d)

 - - - 

Autocuidado inicial†       

     Manutenção 48,3±19,0 43,2±11,4 0,220
(d)

 63,9±15,2 62,9±14,5 0,796
(d)

 

     Manejo 45,8±24,4
π
 46,3±19,3

 π
 0,953

(d)
 46±20,1

 µ
 41,4±23,6

 µ
 0,624

(d)
 

     Confiança 51,8±22,2 58,2±20,7 0,282
(d)

 63,6±21,8 67,6±17,5 0,427
(d)
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resultantes dos testes de Significância comparando as distribuições nos grupos Controle e 

Intervenção: (a) Teste qui-quadrado, (b) Teste exato de fisher, (c) Teste de Mann-Whitney, (d)Teste t-

de Student. 

 

A figura 14 aporta representações comparativas das médias dos escores de 

manutenção nos subgrupos e países. A partir das médias dos escores, percebe-se 

que nos grupos controle de ambos os países não houve diferença significativa. No 

entanto, os escores pré e pós do grupo intervenção e o escore médio final (tabela 7), 

apresentou diferença significativamente, mostrando o efeito da intervenção nessa 

subescala do autocuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 06 traz os p-valores do teste de Wilcoxon comparando as 

distribuições pré e pós de cada um dos 10 itens da escala de manutenção do 

autocuidado (situada na Secção A da escala). Os p-valores são todos maiores que 

5% no subgrupo controle Brasil e Uruguai, indicando que não há diferença 

significativa entre os escores pré e pós dos subgrupos controle para os dois países. 

Em contraste, em ambos os países, nos subgrupos intervenção, quase todos os 

itens e o escore global pré são significativamente distintos dos respectivos itens e 

p-valor 
0,688 

p-valor 
<0,001 

p-valor 
<0,001 

p-valor 
0,150 

Figura 14 Comparação das médias do escore de manutenção do autocuidado, 
nos grupos controle e intervenção, no Uruguai e no Brasil. 
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escore pós (p-valor menor que 5%), comprovando a eficácia da intervenção em 

melhorar os escores de manutenção do autocuidado. 

 

Tabela 6. P-valores do teste de Wilcoxon comparando as distribuições dos itens da subescala 
Manutenção do questionário de Autocuidado, na avaliação pré e pós, dos grupos controle e 

intervenção 

Item Comparados 

Uruguai (n=61) Brasil (n=57) 

Controle 

(n=30) 

Intervenção 

(n=31) 

Controle 

(n=29) 

Intervenção 

(n=28) 

Você se pesa? 0,285 0,000 0,152 0,029 

Verifica se os seus tornozelos estão inchados?  0,589 0,004 0,504 0,019 

Tenta evitar ficar doente? 0,317 0,066 0,246 0,004 

Realiza alguma atividade física? 0,614 0,033 1,000 0,157 

É assíduo nas consultas com o médico e 

enfermeiro? 1,000 0,059 0,846 0,002 

Ingere uma dieta com pouco sal? 0,317 0,157 0,852 0,020 

Exercita-se por 30 minutos? 0,518 0,016 0,862 0,558 

Esqueceu-se ou deixa de tomar algum de seus 

medicamentos? 0,317 0,157 0,437 0,027 

Solicita alimentos com pouco sal quando come 

foraou visita alguém? 0,129 0,238 0,128 0,035 

Usa um sistema para ajudá-lo a lembrar de seus 

medicamentos? 1,000 0,024 0,631 0,000 

Escore total Manutenção do autocuidado 0,688 0,000 0,150 0,000 

 

O manejo do autocuidado faz parte da Secção B da escala de autocuidado e 

é composto por seis itens, que somente são avaliados em pacientes que relatam 

descompensação nos últimos 30 dias.62 Nos subgrupos controle e intervenção, os 

percentuais de pacientes que responderam a escala de manejo foram, 

respectivamente, Brasil (41% e 43%) e Uruguai (10% e 30%). 

A Figura 15 apresenta as médias dos escores de manejo do autocuidado nos 

grupos Brasil e Uruguai. É possível observar que a partir das médias dos escores, 

que no subgrupo controle não há diferença significativa nos escores pré e pós e no 

subgrupo intervenção o escore médio pós é significativo, em ambos os países, 

mostrando o efeito significativo da intervenção em melhorar o manejo do 

autocuidado. 
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A Tabela 07 traz os p-valores do teste de Wilcoxon comparando as 

distribuições pré e pós dos itens do manejo do questionário de autocuidado. Os p-

valores são maiores que 5% em todos os itens do subgrupo controle do Brasil, e 

para o grupo controle do Uruguai o primeiro item apresenta diferença significativa na 

avaliação pós. Não há diferença significativa entre os escores pré e pós de manejo 

do autocuidado, do subgrupo controle para os dois países. Em contraste, em ambos 

os países, alguns itens do escore pré são significativamente distintos dos 

respectivos itens e escore pós no grupo intervenção (p-valor menor que 5%), 

comprovando a eficácia da intervenção em melhorar os escores de manejo do 

autocuidado. 

 

Tabela 07.  P-valores do teste de Wilcoxon comparando as distribuições dos Itens da subescala de 
manejo do questionário de autocuidado, na avaliação pré e pós, dos grupos controle e intervenção. 

Itens Comparados 

Uruguai (n=61) Brasil (n=57) 

Controle 

(n=30) 

Intervenção 

(n=31) 

Controle 

(n=29) 

Intervenção 

(n=28) 

Apresentou descompensação? 0,020 0,096 0,257 0,157 

Com que rapidez você os reconheceu como um dos 

sintomas de IC? 0,157 0,102 0,060 0,339 

Reduzir o sal na sua dieta 0,317 0,024 0,111 0,140 

p-valor 
0,188 

p-valor 
0,027 

p-valor 
0,080 

p-valor 
0,024 

Figura 15. Comparação das médias do manejo do autocuidado, nos 
grupos controle e intervenção, no Uruguai e no Brasil. 
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Reduzir a ingestão de líquidos 0,317 0,102 0,121 0,319 

Ingerir um diurético a mais 0,180 0,066 0,285 0,008 

Contactar seu médico ou enfermeiro para orientação 0,180 0,041 0,129 0,030 

Você tem certeza que o recurso o ajudou? 0,317 0,092 0,146 0,135 

Escore total d Manejo do AC pré e pós 0,180 0,027 0,080 0,024 

 

 A Figura 16 mostra as médias dos escores de confiança no autocuidado, no 

qual o subgrupo controle não apresentou diferença significativa para os escores pré 

e pós. O subgrupo intervenção do Uruguai apresentou escore médio pós 

significativamente maior, mostrando o efeito significativo da intervenção neste país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 8 apresenta os p-valores do teste de Wilcoxon comparando as 

distribuições pré e pós dos itens da escala de confiança do questionário de 

autocuidado, que esta localizada na Secção C e é composta por seis itens. Os p-

valores são maiores que 5% em todos os itens e no escore global do subgrupo 

controle e subgrupo intervenção para o Brasil, mostrando que a intervenção não tem 

efeito significativo em melhorar o escore de confiança do autocuidado. Para o 

subgrupo controle do Uruguai, o item 5 (Fazer algo que possa aliviar seus sintomas) 

p-valor 
0,075 

p-valor 
0,001 

p-valor 
0,966 

p-valor 
0,086 

Figura 16: Comparação das médias da confiança no autocuidado, nos grupos 
controle e intervenção, no Uruguai e no Brasil. 
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apresenta diferença significativa na segunda avaliação. Não há diferença 

significativa entre os escores de confiaça do autocuidado pré e pós do subgrupo 

controle para os dois países.  No Uruguai, alguns itens e o escore global iniciais são 

significativamente distintos dos respectivos itens e escore finais no subgrupo 

intervenção (p-valores menores que 5%), comprovando a eficácia da intervenção 

realizada lá em melhorar os escores de confiança do autocuidado.  

 

Tabela 8. P-valores do teste de Wilcoxon comparando as distribuições dos itens da subescala 
confiança do questionário de Autocuidado, na avaliação pré e pós, dos grupos controle e intervenção 

Item Comparados 

Uruguai (n=61) Brasil (n=57) 

Controle 

(n=30) 

Intervenção 

(n=31) 

Controle 

(n=29) 

Intervenção 

(n=28) 

Estar livre dos sintomas de IC? 0,285 0,014 0,527 0,122 

Seguir o tratamento recomendado?  0,593 0,572 0,861 0,682 

Avaliar a importância dos sintomas? 0,206 0,002 0,825 0,220 

Reconhecer alterações na saúde, caso elas 

ocorram? 0,527 0,003 0,590 0,179 

Fazer algo que possa aliviar os seus sintomas?  0,046 0,013 0,629 0,293 

Avaliar se um medicamento funciona?  0,096 0,002 0,701 0,571 

Escore total da Confiança do Autocuidado 0,075 0,001 0,966 0,086 

 

Como este estudo propõe uma nova abordagem frente aos pacientes com IC, 

é importante considerar o quanto a EM é melhor do que a abordagem convencional. 

Para tal, foi realizado um cálculo para medida de efeito, agregando informação ao 

conceito de significância estatística. A medida de efeito utilizada neste estudo foi o d 

de Cohen, com objetivo de auxiliar a melhor compreensão dos resultados obtidos.57  

A tabela 9, apresenta a comparação da avaliação pós entre os grupos 

controle e intervenção nas habilidades do autocuidado e verficação da magnitude do 

efeito da intervenção no Brasil e no Uruguai. Em todos os itens e subgrupos, exceto 

na confiança do grupo Brasil, os valores de d de Cohen foram maiores que 0,8, 

indicando alto grau de efeito da intervenção. Na confiança do autocuidado do 

subgrupo Brasil (d de Cohen 0,6804), a intervenção pode ser considerada de médio 

efeito. Utilizando os valores preconzidados pela tabela Z57, é possível considerar que 

em estudos futuros, pacientes que recebam a EM, excedam o valor médio de um 

grupo controle, nas seguintes proporções: manutenção do autocuidado (82%),  
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manejo do autocuidado (<94%) e confiança do confiaça do autocuidado (<75%), 

considerando os valores mais baixos do d de Cohen. 

 

Tabela 9: Comparação da avaliação pós entre os grupos controle e intervenção nas habilidades do 
autocuidado e verficação da magnitude do efeito da intervenção no Brasil e Uruguai 

Pós Uruguai (n=61) Brasil (n=57) 

Controle
† 

(n=30) 

Intervenção† 

(n=31) 

p-valor 

|| 

d de 

Cohen 

Controle
† 

(n=29) 

Intervenção† 

(n=28) 

p-valor|| d de 

Cohen 

Manutenção 64,0±16,6 76,7±12,4 0,002 0,9192 49,7±14,9 60,8±10,4 0,002 0,9413 

Manejo 45,0±10,0 81,7±16,9 0,006 2,6530 47,1±14,5 73,3±20,1 0,460 1,5061 

Confiança 58,9±22,2 81,2±12,0 ˂0,001 1,2415 52,0±21,5 64,9±17,4 0,009 0,6804 

† média±desvio padrão; || teste T-Student. 

 

A amostra global (Brasil+Uruguai) dispõe de 118 pacientes, sendo no grupo 

controle um total de 59 pacientes, 24 (40,7%) do sexo feminino e 35 (59,3%) do 

sexo masculino; no grupo intervenção, um total de 59 pacientes, sendo 32 (54,2%) 

do sexo feminino e 27 (45,7%) do sexo masculino. A tabela 10, apresenta a 

comparação da avaliação pós entre os grupos controle e intervenção nas 

habilidades do autocuidado e verficação da magnitude do efeito da intervenção na 

amostra global (Brasil+Uruguai).  

A escala de manutenção do autocuidado para amostra global (Brasil+Uruguai) 

apresentou d de Cohen 0,6723 e p-valor (<0.001), indicando efeito médio e 

significante. No manejo do autocuidado da amostra global, o valor do d de Cohen foi 

0,5086 e p-valor (0,187), o que significa médio efeito porém não significante, 

podendo sugerir que as pesquisas futuras necessitam de maior poder. Na confiança 

do autocuidado da amostra global, a intervenção pode ser considerada de alto efeito 

(d de Cohen=0,9877) e p-valor (<0.001), indicando grande efeito da intervenção, 

com significância, devido o valor do d de Cohen ser maior do que 0,8. De acordo 

com os valores preconzidados pela tabela Z57 e pautada na análise da amostra 

global, considera-se que em estudos futuros, pacientes que receberem a EM, 

excedam o valor médio de um grupo controle, nas seguintes proporções: 

Manutenção do autocuidado (75%),  Manejo do autocuidado (69%) e confiança do 

confiaça do autocuidado (84%), considerando os valores do d de Cohen.  
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Tabela 10: Comparação entre o grupo controle e intervenção nas habilidades do autocuidado e 
verificação da magnitude do efeito da intervenção na amostra global (Brasil + Uruguai) 

Variável Multicêntrico – Pré  

(n=118) 

Multicêntrico – Pós 

(n=118) 

Medidas 

de efeito 

Controle† 

(n=59) 

Intervenção† 

(n=59)  

p-valor|| Controle† 

(n=59)  

Intervenção† 

(n=59) 

p-valor|| Cohen-d 

Manutenção 56,30±18,78 53,08±16,1 0,322 56,97±17,2 69,02±13,9 ˂0,001 0,6723 

Manejo
π
 45,86±22,1 44,00±21,1 0,756 63,88±21,9 74,00±17,0 0,187 0,5086 

Confiança 57,73±22,6 63,1±19,9 0,172 54,93±22,1 73,31±16,8 ˂0,001 0,98077 

† média±desvio padrão; || teste T-Student; 
π
Manejo pré (controle n=23 e intervenção=30) e manejo 

pós (controle n=09 e intervenção=20) 

 

A Figura 17 traz as comparações das médias dos escores de manutenção, 

manejo e confiança do autocuidado, na avaliação pós nos grupos controle e 

intervenção. É possível perceber, que após 60 dias, o grupo intervenção apresenta 

médias mais elevadas que os grupos controle, nos três domínios, sendo significativo 

na manutenção e na confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 11  traz os p-valores do teste de Wilcoxon comparando as 

distribuições iniciais e finais dos itens da manutenção do questionário de 

autocuidado. Os p-valores são todos maiores que 5% no grupo controle. Conclui-se 

p-valor 
0,187 p-valor 

˂0,001 p-valor  
˂0,001 

 

Figura 17: Comparação da avaliação pós nas habilidades do autocuidado na 
amostra global (Brasil + Uruguai). 
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que não há diferença significativa entre os escores iniciais e finais do grupo controle. 

Em contraste, no grupo intervenção, em todos os itens deste domínio e o escore 

total iniciais são significativamente distintos dos respectivos itens e escore finais (p-

valor menor que 5%), comprovando a eficácia da intervenção em melhorar os 

escores de manutenção do autocuidado, quando considerada a amostra global 

(Brasil + Uruguai), sem discriminar o país. 

 

Tabela 11. P-valores do teste de Wilcoxon comparando as distribuições itens da manutenção do 
questionário de autocuidado, na avaliação inicial  e na avaliação final, para o grupo controle e 

intervenção, amostra global Brasil+Uruguai 

Item Comparados 

Brasil+Uruguai (n=118) 

Controle  

(n=59) 

Intervenção 

(n=59) 

Você se pesa? 0,617 0,000 

Verifica se os seus tornozelos estão inchados?  0,346 0,000 

Tenta evitar ficar doente? 0,314 0,001 

Realiza alguma atividade física? 0,676 0,010 

É assíduo nas consultas com o médico e enfermeiro? 0,941 0,000 

Ingere uma dieta com pouco sal? 0,793 0,008 

Exercita-se por 30 minutos? 0,562 0,012 

Esqueceu-se ou deixa de tomar algum de seus medicamentos? 0,555 0,014 

Solicita alimentos com pouco sal quando come fora ou visita 

alguém? 0,729 0,017 

Usa um sistema para ajudá-lo a lembrar de seus medicamentos? 0,684 0,000 

Escore total Manutenção do autocuidado 0,165 0,000 

 

A Tabela 12 traz os p-valores do teste de Wilcoxon comparando as 

distribuições iniciais e finais dos itens do manejo do questionário de autocuidado. Os 

p-valores são maiores que 5% em todos os itens do manejo do autocuidado para o 

grupo controle, mas para o escore total deste domínio, o grupo controle apresenta 

diferença significativa entre os escores iniciais e finais. No grupo intervenção 

somente os itens D11 e B13 não apresentam diferença significativa dos itens iniciais 

depois da intervenção. Para os demais itens e o escore global, os valores pós 

intervenção são significativamente distintos dos respectivos itens e escore finais 

iniciais (p-valor menor que 5%), comprovando a eficácia da intervenção em melhorar 

os escores de autocuidado. 
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Tabela 12. P-valores do teste de Wilcoxon comparando os Itens do manejo do questionário de 
autocuidado, na avaliação inicial  e na avaliação final, para o grupo controle e intervenção, amostra 

global Brasil+Uruguai 

Item Comparados 

Brasil+Uruguai (n=118) 

Controle  

(n=59) 

Controle  

(n=59) 

Apresentou descompensação? 0,012 0,029 

Com que rapidez você os reconheceu como um dos sintomas de 

IC? 0,133 0,058 

Reduzir o sal na sua dieta 0,086 0,011 

Reduzir a ingestão de líquidos 0,084 0,071 

Ingerir um diurético a mais 0,102 0,002 

Contactar seu médico ou enfermeiro para orientação 0,047 0,003 

Você tem certeza que o recurso o ajudou? 0,119 0,026 

Escore total do manejo do AC pré e pós 0,034 0,001 

 

A Tabela 13 traz os p-valores do teste de Wilcoxon comparando as 

distribuições iniciais e finais dos itens da confiança do questionário de autocuidado. 

Os p-valores são todos maiores que 5% no grupo controle, indicando que não há 

diferença significativa entre os escores iniciais e finais do grupo controle. Em 

contraste, no grupo intervenção e todos os itens deste domínio são 

significativamente (p-valor menor que 5%). 

 

Tabela 13. P-valores do teste de Wilcoxon comparando os Itens da confiança do questionário de 
autocuidado, na avaliação inicial  e na avaliação final, para o grupo controle e intervenção, amostra 

global Brasil+Uruguai 

Item Comparados 

Brasil+Uruguai (n=118) 

Controle  

(n=59) 

Controle  

(n=59) 

Estar livre dos sintomas de IC? 0,873 0,005 

Seguir o tratamento recomendado?  0,642 0,476 

Avaliar a importância dos sintomas? 0,624 0,003 

Reconhecer alterações na saúde, caso elas ocorram? 0,423 0,004 

Fazer algo que possa aliviar os seus sintomas?  0,099 0,020 

Avaliar se um medicamento funciona?  0,273 0,014 

Escore total da Confiança do Autocuidado 0,415 0,000 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Fase 1: Revisão sistemática da literatura 

 

A EM pode ser realizada por meio de aconselhamento diretivo, centrado no 

cliente, visando estimular a mudança do comportamento, ajudando-o a explorar e 

resolver sua ambivalência. Neste sentido, envolvem-se dois componentes: diretivos 

(o profissional mantém sempre um propósito e uma direção e, muitas vezes, escolhe 

ativamente o momento certo de intervir, de modo a facilitar esta meta) e não 

diretivos (ao invés de propor soluções ou sugestões, o profissional oferece 

condições de crítica que propiciem ao paciente o espaço para uma mudança 

natural).14,16,17 

Ambivalência, neste contexto, não significa apenas a relutância a fazer algo, 

mas sim, a experiência de um conflito psicológico para decidir entre dois caminhos 

diferentes. Os pacientes, quando buscam tratamento, geralmente o fazem com 

conflitos, com aquilo que chamamos de motivação flutuante, isto é, eles querem 

fazer algo a respeito do seu comportamento, mas ao mesmo tempo, são 

resistentes.14  

Através destes conceitos, surgem os questionamentos sobre os aspectos que 

podem contribuir com a dificuldade de se autocuidar, levando muitas vezes a piora 

do quadro clínico. 

Com intuito de buscar estratégias para redução de reinternações, estudo 

americano, estratificado, randomizado e controlado, objetivou a implementação de 

cuidados de transição com abordagem por EM. Um total de 512 pacientes com IC 

congestiva (ICC) ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) hospitalizados em 

dois hospitais comunitários foram distribuídos aleatoriamente para a intervenção 

(n=253) ou cuidados habituais (n=259). A intervenção abrangeu um programa de 

cuidados de transição hospitalar de 90 dias, por meio de três grupos: (1) orientação 

ao paciente, planejamento para alta, reconciliação de medicamentos e retorno 

agendado; (2) acompanhamento, consulta telefônica e disponibilidade de linha direta 

para o paciente; e (3) transição para alta, instruções de alta centradas no paciente, 

sendo que os grupos 2 e 3 foram baseados em EM. Não houve diferença estatística 

entre os grupos de tratamento nas taxas de incidência de readmissão de 30 ou 90 
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dias. Os grupos também não diferiram nas taxas de incidência de visita à 

emergência em 30 ou 90 dias. A taxa de mortalidade entre os pacientes com ICC 

não apresentou diferença entre os grupos. No entanto, para DPOC, a mortalidade 

aos 90 dias foi menor no grupo de intervenção do que no de cuidados habitual.42  

Mesmo que o impacto nos desfechos duros não tenha sido favorável, vale 

ressaltar que outros resultados são igualmente importantes na vida diária dos 

pacientes, como a qualidade de vida. Partindo do pressuposto de que os pacientes 

com IC crônica têm qualidade de vida reduzida, estudo de intervenção controlado 

com três braços foi realizado no Reino Unido para examinar se a intervenção, com 

base em EM, para implementação de atividade física melhoraria a qualidade de vida, 

em comparação com o tratamento convencional. Para tal, 60 pacientes idosos com 

IC crônica foram atribuídos aleatoriamente a um atendimento padrão (grupo 1), 

grupo de EM (grupo 2) ou ambos (Grupo 3), durante 5 meses em 2002. O desfecho 

qualidade de vida, foi avaliado pelo Medical Outcomes Study 36-Item Short (SF-36) 

e pelo MLHFQ. Após a intervenção, houve aumento significativo na qualidade de 

vida no grupo EM. Análise post-hoc do MLHFQ revelou que não houve diferenças 

significativas entre os grupos 1 e 3, e nem entre os grupos 1 e 2, mas houve 

diferença significativa entre os grupos 2 e 3. No SF-36, diversas análises estatísticas 

mostraram consistentemente a menor mudança no grupo de atendimento padrão e a 

maior mudança foi no grupo EM. Ao longo do período de 5 meses, houve tendência 

geral para melhorias na autoeficácia e nos escores de motivação. Os autores 

concluíram que a intervenção EM, incorporando princípios de mudança de 

comportamento para promover a atividade física, é efetiva no aumento de aspectos 

selecionados da qualidade de vida geral.15 

Ainda na perspectiva da implementação da atividade física na rotina dos 

pacientes com IC, estudo piloto, cujo objetivo foi descrever os resultados do 

aconselhamento de exercícios usando EM para 20 adultos com IC, foi dividido em 

três partes: uma sessão de aconselhamento de exercício inicial por EM; 12 semanas 

de acompanhamento telefônico por EM; e participação em um diário para 

automonitoramento. O uso da EM foi avaliado com melhora na aderência ao longo 

do tempo. Incluir mensagens de texto EM, ao invés de chamadas telefônicas, pode 

ser uma intervenção potencial, dada a natureza onipresente dos smartphones na 

população em geral. Avaliar o uso de EM durante o acompanhamento telefônico 
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proporcionaria dados adicionais sobre fidelidade de intervenção. O maior desafio foi 

identificar quais componentes de uma intervenção resultaram em mudanças de 

comportamento significativas e puderam orientar a tomada de decisões.44 

Com o desenvolvimento de novos estudos, iniciou-se a indagação em relação 

aos mecanismos da EM que garantem sua eficácia. Estudo americano apresentou 

como objetivo identificar os mecanismos que promovem a eficácia da EM diante das 

mudanças no autocuidado, por meio de um método misto. A intervenção por EM foi 

aplicada em 41 participantes, iniciando por uma visita domiciliar, e continuou com 

três a quatro atendimentos telefônicos nos 90 dias seguintes. Na visita domiciliar, foi 

utilizada a EM para ajudar os participantes a identificarem pelo menos dois objetivos 

que melhorariam o autocuidado em IC. A intervenção foi adaptada a estes objetivos 

e às questões específicas basais do autocuidado em IC, identificadas pelo índice de 

autocuidado em IC. O método misto consistir na triangulação de dados quantitativos 

e qualitativos para avaliar a congruência dos resultados no autocuidado, pré e pós-

intervenção. Parte das consultas foram gravadas, e o discurso dos pacientes foi 

utilizado na análise de dados. Todos os pacientes apresentaram melhoras nos 

índices de autocuidado (manutenção: antes 59,9±16,4 e depois 79,6±11,4; 

p<0,00001; manejo: antes 50,9±28,1 e depois 68,4±23,3; p=0,002; confiança: antes  

54,65±22,2 e depois 81,23±17,9; p<0,0001).  

As técnicas de EM mais eficazes foram reflexão e reestruturação da conversa 

positiva sobre mudança; comunicação englobando empatia genuína, afirmação e 

humor, promovendo capacidade para superar barreiras; e resolução de problemas 

personalizada, estimulando um diálogo aberto para a definição de metas. Estas 

técnicas estimularam a abertura para a definição de metas: autofala positiva, 

capacidade percebida para superar barreiras e mudança conversa. Os mecanismos 

pelos quais as técnicas alcançaram os resultados desejados foram o 

desenvolvimento de discrepância e a autoeficácia, que são consistentes com os 

princípios da entrevista motivacional. Houve, assim, o esclarecimento do mecanismo 

pelo qual o MI facilita mudanças comportamentais, assim como ressaltou-se que o 

uso da EM para discutir o autocuidado pode ajudar a superar as barreiras e envolver 

pacientes IC na definição de metas para mudanças de comportamento.41  

Dentre as estratégias utilizadas na EM, também é importante identificar as 

condutas ambivalentes, por meio da identificação de discrepâncias, ou seja, 
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identificar a divergência entre o comportamento atual e onde ele gostaria de chegar, 

no que diz respeito ao seu status de saúde. A técnica OARS pode ser realizada por 

meio de perguntas abertas, o que favorece que o paciente possa se ouvir falar de 

sua própria ambivalência, e pelo uso de perguntas fechadas, que propiciam 

respostas Sim/Não, na proporção de uma para cada três perguntas abertas.38,52,61  

Esta revisão, sistemática auxiliou na elaboração de um instrumento para 

realização da EM (Apêndices 11 e 12) e o Protocolo Operacional Padrão, 

previamente apresentado na figura 5. Além de seguir a técnica proposta pela EM, o 

desenvolvimento de uma conversa positiva sobre mudança, de forma empática e 

genuína, utilizando bom humor e resolução de problemas personalizada, foi 

amplamente considerado para este estudo. 

Esta revisão sistemática recomenda que sejam realizados novos estudos 

clínicos randonizados, para que no futuro seja possível criar evidências de que é 

possível melhorar o autocuidado através da entrevista motivacional. 

 

5.2 Fase 2: adaptação transcultural do Self-Care of Heart Failure Index versão 

6.2. para uso no Uruguai 

 

Este foi o primeiro estudo desenvolvido para a adaptação de uma escala para 

avaliar o autocuidado de pacientes com IC nas etapas de manutenção, manejo e 

confiança para uso no Uruguai. A versão traduzida e adaptada apresentou 

consistência interna satisfatória, similar aos demais estudos de tradução/adaptação 

transcultural da mesma escala, realizados em diversos países. 

Foi alto o grau de concordância entre os peritos, indicando, de forma 

expressiva, os seis itens que necessitavam de reestruturação. Em um dos casos, 

estes itens estavam vinculados ao ato de “recordar” ou “não recordar” e, no outro 

item, relacionavam-se a uma avaliação de um ato subjetivo, como é a percepção 

dos sintomas. Neste sentido, acreditamos que a experiência dos juízes no manejo 

de pacientes com IC foi de grande influência, além do conhecimento do modo 

linguístico que os pacientes utilizam para se referir aos sintomas e aos hábitos de 

autocuidado. 

Especificamente nos itens de resposta na seção B, observa-se que as 

sugestões dos juízes levaram à modificação de respostas, que implicariam em um 
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conceito de agilidade (no muy rapido, um poco rapido rapido e muy rápido) em 

relação à resposta, permitindo ao paciente manejar seu autocuidado com uma 

concepção temporal tangível (bastante tarde, um poco tarde, enseguida e de 

imediato). 

Na formulação da questão relativa à tomada de medicação, é provável uma 

questão idiossincrática da população uruguaia para dar mais peso ao evento 

negativo “de esquecer”, do que positivo “de recordar”, mas esta foi uma informação 

difícil de verificar neste estudo. O importante foi o alto índice de concordância entre 

os juízes acerca da necessidade de modificar este item, assim como na aceitação da 

sua reformulação. 

O índice de autocuidado na IC avalia o processo de tomada de decisão do 

paciente, no que se refere a suas escolhas de comportamento para manter a 

estabilidade fisiológica e responder aos possíveis sintomas.44 

Na subescala de manutenção, os itens com valores mais baixos por parte dos 

pacientes foram os relacionados ao controle do peso e à realização da atividade 

física. Este resultado pode estar relacionado à baixa compreensão da relação entre 

o peso e a retenção hidrossalina, e a uma inclinação cultural da população adulta 

uruguaia (idade média da amostra foi de 64 anos) em relacionar o sobrepeso com 

um bom estado de saúde. Este dado também corrobora outros estudos, sendo 

justificado pelo fato de os pacientes se cansarem fisicamente com facilidade e, em 

face disto, recorrem ao repouso e à pouca atividade física.65 

A adesão ao tratamento medicamentoso, a participação em consultas e o 

consumo de dieta com baixo sal foram os itens com melhor escore dos pacientes. A 

adesão à dieta hipossódica geralmente é uma medida de autocuidado de baixa 

adesão, mas o Ministério da Saúde do Uruguai possui um programa de incentivo a 

diminuição do consumo de sal, que é fortemente defendido e aplicado na clínica de 

IC no qual se realizou este estudo, já apresentando resultados positivos.  

O gerenciamento do autocuidado está diretamente relacionado à ações 

autônomas, diretamente relacionadas à prévia orientação da equipe de saúde. Inicia-

se com a interpretação de sintomas (medido pelo item 11), reduzindo o sal na dieta 

(item 12) e reduzindo a ingestão de líquidos.64 Neste estudo, os pacientes 

apresentaram bom porcentual de interpretação dos sintomas e identificação do sal 
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com a descompensação, mas não relacionaram a importância da redução da ingesta 

hídrica na gestão do autocuidado. 

A confiabilidade da escala SCHFI em sua versão espanhola obteve índices 

satisfatórios e condizentes com outros estudos de adaptação desta escala. Há uma 

controvérsia na literatura sobre os valores de referência para o alfa de Cronbach, 

mas é possível questionar o motivo pelo qual todos os estudos não apresentaram 

coeficientes mais elevados. Uma razão que justifica os baixos valores de Cronbach 

pode ser pelo fato de o SCHFI não ser uma escala unidimensional. Um exemplo 

claro disso é que, na escala de manutenção do autocuidado, temos mais de uma 

dimensão de autocuidado representada, a saber: como seguir uma dieta adequada, 

realizar atividades físicas, ingerir as medicações corretamente. Os itens são 

homogêneos dentro de cada cuidado (dieta, medicação e presença nas consultas, 

entre outros), mas, na escala como um todo, eles podem apresentar-se 

heterogeneamente.68 

De maneira geral, percebe-se que, na escala de manutenção do autocuidado, 

o alfa de Cronbach foi similar em todos os estudos citados. Já na escala de manejo, 

o presente estudo apresentou índices superiores ao de outros estudos, o que pode 

estar relacionado com as respostas encontradas, que, em sua maioria, foi de baixo 

escore, não havendo grandes divergências entre os pacientes. Isto pode estar 

relacionado ao estilo do serviço e à maneira como as orientações para manejo da 

doença são conduzidas. 

A adaptação deste instrumento para uso no Uruguai é essencial do ponto de 

visto clínico e acadêmico, pois escalas adaptadas proporcionam avaliação mais 

precisa dos pacientes e favorecem desenvolvimento de estudos multicêntricos, 

podendo utilizar as mesmas medidas de avaliação de desfechos. A limitação ao 

desenvolvimento desta fase esteve no fato de ter sido realizado em um único centro, 

que, embora seja de referência em IC no país, recebendo pacientes de diversas 

regiões, não representa a população como um todo. 
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5.3 Ensaio Clínico Randomizado 

 

Este estudo, demonstrou pela primeira vez, o efeito benéfico da entrevista 

motivacional em dois países da América do Sul. Sabe-se que o acompanhamento 

dos pacientes com IC vai além do tratamento farmacológico. A manutenção dos 

hábitos de vida e a detecção precoce de alterações nos sintomas são princípios 

centrais do autocuidado.69 

O maior desafio para os clínicos é auxiliar os pacientes em mudanças de 

comportamento para melhorar a saúde, além de identificar quais aspectos da 

tomada de decisão são signifcativas nas mudanças de comportamento.34 

Mesmo com poucas evidências de que conselhos de estilo de vida 

específicos ou habilidades de autocuidado melhorem a qualidade de vida ou o 

prognóstico, fornecer essa informação tornou-se um componente chave da 

educação para o autocuidado em insuficiência cardíaca.69-71 

Poucas intervenções específicas foram identificadas e aplicadas com sucesso 

na prática clínica para o autocuidado em IC69,70,72, o que leva aos profissionais de 

saúde que atuam com esta clientela, pensar de que forma é possível melhorar o 

autocuidado dos pacientes. 

Uma revisão sistemática realizada no Canadá em 2014, buscou identificar, 

através de uma busca em 1421 artigos, as opiniões e necessidades dos pacientes 

com IC e seus cuidadores, sobre os determinantes para o autocuidado efetivo em 

IC. Alcançar o autocuidado, foi visto como um um desafio para o binômio 

paciente/cuidador, principalmente pela dificuldade em identificar quais são os 

comportamentos de autocuidado mais importantes (manutenção do autocuidado), 

assim como os efeitos nocivos em não manejar bem os sintomas de 

descompesação (manejo do autocuidado).70 Em contra partida, esta tese provou 

melhora nos scores de manutenção e manejo do autocuidado, quando o paciente 

recebeu entrevista motivacional, o que pode estar relacionado ao fato do plano de 

cuidados ser construído junto ao paciente, respeitando suas limitações, fragilidades 

e pré disposições para mudança. 

A motivação é percebida e definida de modos distintos pelas pessoas, porém, 

pode ser retratada de maneira geral como um conjunto de forças psicológicas que 

determinam a direção do comportamento de uma pessoa.73 A motivação pode ter 
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origem externa (pressões, ações coercitivas) ou interna (motivação que vem do 

próprio indivíduo).74 Nesta pesquisa, a utilização da EM nos pacientes com IC, 

mesmo diante das dificuldades impostas pela doença, mostrou que trabalhar a 

motivação interna de cada paciente, produz efeitos benéficos para o autocuidado.  

Diversos países no mundo estão buscando métodos para reduzir as taxas de 

hospitalização e melhorar os resultados dos pacientes com IC. Um estudo descritivo 

publicado em 2014, realizou  quatro sessões com abordagem por entrevista 

motivacional breve, onde foi discutida a frustração do paciente ligada à 

hospitalização, especificamente com possíveis formas de abordar problemas nos 

comportamentos de autocuidado. Com o uso desta breve abordagem por entrevista 

motivacional, o paciente relatou um aumento em sua motivação e habilidade para 

mudar e desenvolver um plano para incorporar comportamentos de autocuidado em 

sua rotina diária.75 

Pacientes com IC, apresentam diversas necessidades afetadas, o que pode, 

consequentemente, reduzir sua motivação intrínseca. No entanto, isso pode se 

tornar um círculo vicioso, onde as alterações nas necessidades fisiológicas, 

acometam a motivação intrínseca e isso pode acarretar em baixa motivação para 

realizar seu autocuidado. Muitas vezes estes pacientes sabem quais medidas de 

autocuidado devem incorporar, no entanto, sua motivação flutua em cada fase de 

sua vida. Os profissionais de saúde atuantes com este público precisam estar 

atentos para sua real função, que vai além do “orientar” e/ou  “prescrever”. É preciso 

motivá-los a incorporar as medidas de autocuidado, para que o saldo de saúde e 

bem estar seja positivo. 

A capacidade de aprender ao longo do tempo através de experiências 

formativas é importante, já que os pacientes desenvolvem uma relação entre 

autocuidado e conhecimentos sobre IC para formar um plano de ação efetivo no 

manejo do autocuidado.69 No entanto, conhecimentos sobre sua síndrome e 

tratamento, não garantem a mudança de comportamento, neste sentido, este estudo 

fortalece a evidência de que a aplicação da EM parece ser uma nova maneira do 

profissional lidar com os pacientes com IC, onde a ambivalência individuail de cada 

um pode ser trabalhada em prol da elabração e implementação de um plano de 

cuidados focado e efetivo, englobando o paciente como agente do seu próprio 

cuidado. 
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Muito embora estudos apontem que o autocuidado de pacientes com IC é 

inadequado45,67,76,77 e que programas educacionais de autogestão apresentaram 

melhor comportamento de autocuidado78, deve-se reconhecer que é necessário 

melhorar ainda mais as habilidades de manutenção e manejo do autocuidado, 

atingindo médias melhores do que percebemos nestes estudos. 

Um estudo transversal brasileiro, dentre seus objetivos, buscou descrever o 

comportamento do autocuidado em pacientes com insuficiência cardíaca. Seus 

resultados indicaram autocuidado inadequado, com médias de manutenção 

(53,2±14,3), manejo (50,0±20,3) e confiança (52,6±22,7).68 O presente estudo, após 

a aplicação da intervenção EM em uma amostra de 118 pacientes em dois países, 

alcançou resultados efetivos no autocuidado  do grupo intervenção (n=59), com 

médias de manutenção (69,02±13,9; p-valor ˂0,001), manejo (74,00±17,0; p-valor 

0,187) e confiança (73,31±16,8; p-valor ˂0,001), ressaltando a importância da 

valorização de novas estratégias de abordagem do paciente com IC. 

Na Itália, um estudo transversal com 1.192 pacientes, descreveu o 

autocuidado em adultos com insuficiência cardíaca. Nas três dimensões do 

autocuidado, os escores variaram de 53,18 a 55,26 e poucas pessoas apresentaram 

autocuidado adequado (14,5% a 24,4% da amostra). Nesta população, os 

comportamentos de autocuidado particularmente baixos foram o monitoramento de 

sintomas, o exercício, o uso de lembretes para tomar medicamentos e o 

reconhecimento de sintomas.76 De um modo geral, a implementação das atividades 

físicas dependem de uma série de particularidades, que abrangem desde as 

condições climáticas de um determinado país, passam pelas condições clínicas do 

paciente e chegam até a sua motivação intrínseca, assim como foi vivenciado neste 

estudo. No entanto, através de um plano individualizado e elaborado em conjunto é 

possível auxiliar o paciente na incorporação de novos hábitos de vida. 

O mesmo estudo italiano, apontou que a confiança na capacidade de manter-

se livre de sintomas e aliviar os sintomas foi baixa.76 Neste estudo, provou-se que a 

implementação de um novo estilo de abordagem ao paciente com IC, onde o 

cuidado é centrado no paciente, através de uma escuta ativa e reflexiva, pode 

estimular melhoras das taxas de confiança, conforme aponta a evolução das médias 

de confiança no autocuidado dos grupos que receberam a intervenção EM na 

amostra Brasil (58,2±20,7 vs 64,9±17,4; p-valor 0,086), amostra Uruguai (67,6±17,5 
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vs 81,2±11,9; p-valor 0,001) e amostra global (63,1±19,9 vs 73,31±16,8; p-valor 

<0,001). 

A entrevista motivacional, neste contexto, se apresenta como uma importante 

ferramenta para incluir o paciente no planejamento das estratégias de autocuidado, 

tornando a elaboração do plano de cuidados, uma ferramenta individualizada e 

elaborada pelo próprio paciente, através do apoio direto do profissional de saúde. 

Por mais que os profissionais de saúde tenham a tendência de direcionar o plano de 

cuidados, deve-se saber trabalhar com as ambivalências de cada indivíduo, assim 

como, valorizar os aspectos nos quais os pacientes já se encontram prontos para 

mudar seu comportamento. 

A manutenção do autocuidado está relacionada ao seguimento das 

recomendações farmacológicas, consumo restrito de sal na dieta, cessação do uso 

de tabaco, redução ou exclusão do consumo de álcool, monitoramento diário do 

peso e de sinais ou sintomas e descompensação da IC.44,45,67 

Neste estudo, nos dois centros de pesquisa, percebemos uma melhora de 

mais de 13 pontos no escore global de manutenção do autocuidado nos subgrupos 

que receberam a intervenção entrevista motivacional, ressaltando-se que este 

resultado foi alcançado através de uma intervenção breve (3 consultas por entrevista 

motivacional), com intervalos de 30 dias. 

Estudos apontam que os escores de autocuidado podem ser influenciados 

nos pacientes que tem cuidadores. 79 Neste estudo, o percentual de cuidadores entre 

os subgrupos controle e intervenção, respectivamente, foram no Brasil 6,9% e 

17,9% (p-valor = 0,253) e Uruguai 33,3% e 9,7% (p-valor = 0,024). A diferença mais 

acentuada está entre os subgrupos do Uruguai, sendo maior no grupo controle, não 

comprometendo a positividade da intervenção. 

Um estudo americano publicado em 2016, através de um estudo aleatório 

realizado em um único centro, testou a eficácia da intervenção entrevista 

motivacional, frente aos cuidados para melhorar os comportamentos de autocuidado 

nos pacientes com IC, quando aplicada através de uma visita domiciliar e três 

consultas telefônicas durante 90 dias. Dentre os 67 pacientes que completaram o 

estudo, embora não houvesse diferença estatisticamente significante no resultado 

primário durante 90 dias, houve diferença clinicamente significante após o ajuste de 

fatores de confusão (FEVE, apnéia do sono, gênero, hipertensão, saúde geral 
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percebida e qualidade do suporte social). Este estudo apresentou efeito moderado 

na manutenção do autocuidado (d de Cohen 0,44), e relatou como forte limitação a 

perda de pacientes durante o seguimento.35 Esta pesquisa apresentou melhores 

avaliações no efeito da manutenção do autocuidado (d de Cohen 0,6723 e p-valor 

<0.001), indicando efeito médio e significante, possivelmente por ter abordagem 

presencial e baixa perda de pacientes. 

Além da medida de efeito positiva na manutenção do autocuidado (d de 

Cohen 0,6723), destaca-se a melhoria das médias deste domínio após a intervenção 

(56,27 vs 69,02; p-valor<0,001), reforçando que a EM parece ser um intervenção 

efetiva para melhorar a manutenção do autocuidado em pacientes com IC. Quando 

avaliamos os pontos específicos, percebemos que as questões: “Você se pesa?” (p-

valor<0,001), “Verifica se os tornozelos estão inchados?” (p-valor<0,001) e “Usa um 

sistema para ajudá-lo a lembrar de seus medicamentos?” (p-valor<0,001), foram 

estaticamente significativas no grupo intervenção da amostra global 

(Brasil+Uruguai), apontando para a efetividade da EM. 

Nos demais itens da escala de manutenção do autocuidado da amostra 

global, temos resultados significativos. Dentre eles, estão “Realiza alguma atividade 

física?” (p-valor 0,010), “Exercita-se por mais de 30 minutos?” (p-valor 0,012), 

“Ingere uma dieta com pouco sal?” (p-valor 0,008)” e “Solicita alimentos com pouco 

sal quando come fora ou visita alguém?” (p-valor 0,017). 

Há uma certa insegurança por parte de profissionais e pacientes com IC na 

prescrição de atividades físicas, no entanto, os exercícios podem ser incorporados 

com segurança, mas como muitos não têm acesso à reabilitação cardíaca, se torna 

uma alternativa fornecer aconselhamento para exercícios no cenário clínico.34 Deve-

se ressaltar a importância do acompanhamento multiprofissional integrado para 

definição das atividades físicas que serão implementadas pelos pacientes. Na 

entrevista motivacional, a incorporação de atividades físicas não deve ser somente 

prescrita pelo profissional, é importante que o plano seja desenvolvido em conjunto 

com o paciente, ou seja, de forma individualizada e progressiva, respeitando as suas 

escolhas e limitações. Acredita-se que esta natureza da intervenção é uma 

importante estratégia para incorporação das atividades físicas nos hábitos de vida. 

Uma pesquisa americana publicada em 2015, teve como objetivo descrever 

os resultados do aconselhamento de exercícios usando EM. Trata-se de um estudo 
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piloto com uma intervenção de aconselhamento de exercícios por EM, utilizando 

celulares inteligentes, para 20 adultos com IC. Os autores concluíram que incluir 

mensagens de texto com EM ao invés de chamadas telefônicas pode ser uma 

intervenção potencial, dada a natureza onipresente dos telefones inteligentes na 

população em geral. Além do mais, surge como outra possibilidade a utilização de 

outras tecnologias de avaliação, como pedômetros e frequencimetros, para avaliar a 

associação entre a EM e a realização das atividades físicas.  Outra sugestão 

relevante são as avaliações de processos que podem auxiliar a identificar quais 

componentes de uma intervenção resultaram em mudanças significativas de 

comportamento.34 

 Um estudo foi realizado no Reino Unido em 2007, com o objetivo de 

examinar se a intervenção com base em entrevistas motivacionais para 

implementação de atividade física, melhoraria a qualidade de vida em comparação 

com o tratamento convencional, comparando três grupos: atendimento convencional, 

atendimento por entrevista motivacional e atendimento com ambos. Comparando as 

médias do escore de qualidade de vida na primeira e última avaliação, o estudo 

indetificou que no grupo atendimento convencional (13,6±20), atendimento por 

entrevista motivacional (22,9±14,9) e atendimento com ambos (8.5±18,1), p-valor 

0,003, além da comparação Pós Hoc que indicou “Grupo 1, Grupo 3 < Grupo 2”.  Os 

autores concluíram que a intervenção entrevista motivacional, incorporando 

princípios de mudança de comportamento para promover a atividade física, é efetiva 

no aumento de aspectos selecionados de uma qualidade de vida geral.33 

No grupo Brasil as questões da escala de manutenção do autocuidado que 

foram estatisticamente significativas foram “Tenta evitar ficar doente?” (p-valor 

0,004), “É assíduo nas consultas com o médico e enfermeiro?” (p-valor 0,002), 

“Controle do uso de sal?” (p-valor 0,020), “Esquece-se ou deixa de tomar algum de 

seus medicamentos?” (p-valor 0,027) e “Solicita alimentos com pouco sal quando 

come fora ou visita alguém?” (p-valor 0,035). Vale ressaltar que a amostra global 

(Brasil+Uruguai) apresentou resultados significativos em todas as dimensões da 

escala de manutenção do autocuidado. 

Uma das bases da questão “Tenta evitar ficar doente?” é a vacinação. 

Estudos apontam que a vacinação contra influenza e penumococo, diminuem 

mortalidade e risco de hospitalização em pacientes com problemas 
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cardiovasculares.80-82 Neste sentido, as diretrizes de IC brasileira16, européia22 e 

americana3, incentivam a vacinação destes pacientes, uma vez que a congestão 

pulmonar está presente em grande parte desta população, levando-os a 

predisposição às infecções respiratórias.80 

Em ambos os países, mesmo diante de fortes campanhas de vacinação que 

priorizam a população vulnerável, é necessário melhorar a adesão à vacinação nos 

doentes crônicos.81 Muitos pacientes relatam receio em vacinar-se, e por este 

motivo, uma conversa aberta, livre de pré julgamentos e pautada no respeito pelas 

crenças, pode auxiliar nos esclarecimentos sobre a importância da vacinação nesta 

população. Acredita-se que esta estratégia utilizada pela EM foi vital no 

estabelecimento da autoeficácia. 

Neste mesmo sentido, encontra-se a questão “Controle do uso de sal”. Para 

que o paciente compreenda e aceite os possíveis equívocos cometidos na 

alimentação diária, a abordagem do profissional deve ser feita de forma livre de pré 

julgamentos. Há uma tendência do paciente em responder que segue todas as 

recomendações da equipe de saúde, muitas vezes, negando para si mesmo a baixa 

adesão às orientações de autocuidado. A EM preconiza uma conversa sobre 

mudanças, onde perguntas abertas estimulam que o paciente fale sobre seus 

hábitos de vida, proporcionando que o mesmo se escute e possa reconhecer onde 

os equívocos podem estar ocorrendo. Esta estratégia é vital para que a conversa 

sobre mudança aborde o ponto certo onde o paciente ainda não realizou suas 

mudanças.38,52,61 

No Uruguai, o controle da ingestão de sal é defendida pelo governo84, e 

através do “Grupo de Trabajo Interinstitucional por la Reducción de la Sal”, integrou 

profissionais de diversas esferas do ministerio da saúde Uruguaio e promoveu a 

“Campaña Menos Sal, Más Salud”, establecida desde 2013.85 Desta iniciativa 

derivam ações como redução de sal em produtos de padaria, coesão por parte de 

todas esferas do sistema de saúde para a restrição do uso de sal, exclusão dos 

saleiros das mesas de restaurantes, dentre outros. Ao se questionar um paciente 

uruguaio com IC sobre a redução  do sal em sua dieta, não é incomum, dentre os 

pacientes mais coerentes, receber a resposta de que ele não agrega sal na comida, 

já que os demais alimentos do dia a dia já alcançam o limite diário de sódio 

recomendado. Aspectos econômicos e culturais também auxiliam nos hábitos 
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alimentares desta população, já que não é um hábito muito comum a presença de 

muitas lanchonetes, onde refeições rápidas e com alto teor de carboidratos e sal 

podem ser consumidas, o que constrasta com a realidade brasileira. 

O manejo do autocuidado se refere às decisões tomadas pelos pacientes, 

frente a piora dos seus sintomas, quando os mesmos ocorrem.44 Considera-se 

adequado, os escores de autocuidado acima de 70%.67 Neste estudo, nas análises 

pré e pós dos pacientes uruguaios, a média do manejo do autocuidado no subgrupo 

controle foi de 46,0 e 45,0 (p valor 0,180) e no subgrupo intervenção 41,4 e 81,7 (p-

valor 0,027). Nos pacientes brasileiros, na análises pré e pós, os escores no 

subgrupo controle foram de 45,8 e 47,1 (p valor 0,080) e intervenção 46,3 e 73,3 (p-

valor 0,024). Na amostra global os escores no subgrupo controle foram de 45,9 e 

44,0 (p valor 0,034) e intervenção 63,9 e 73,3 (p-valor 0,001). Destaca-se a 

positividade da intervenção ao analisar os grupos que receberam a intervenção por 

EM e alcançaram o escore mínimo indicado na literatura. 

Embora a natureza deste estudo não tenha sido avaliar a influencia da  EM 

frente a re-hospitalização, falar de manejo do autocuidado interfere diretamente nas 

questões relativas à hospitalização ou a visita à emergência.37 Um estudo piloto 

publicado em 2016, testou a eficácia da EM na diminuição de readmissões 

hospitalares. Dentre os 100 pacientes incluídos, o grupo intervenção (n=70) recebeu 

EM adaptada aos relatórios prévios de autocuidado durante uma visita domiciliar e 

três ligações telefônicas de acompanhamento. Após 3 meses, 34 participantes 

tiveram pelo menos uma readmissão hospitalar. A proporção de pacientes 

readmitidos para uma condição não relacionada à IC foi menor no grupo intervenção 

(7,1%) em comparação com o grupo controle (30%, p = 0,003). Preditores 

significativos de uma readmissão ‘não IC’ no grupo intervenção foram: idade, 

diabetes e hemoglobina. Juntas, essas variáveis explicaram 35% da variância nas 

readmissões de multimorbidade.37 

Um estudo americano, objetivou a implementação de cuidados de transição 

em pacientes com IC e DPOC para redução de taxas de readmissão, através de um 

estudo paralelo, extratificado, randomizado e controlado. Um total de 512 pacientes 

hospitalizados em 2 hospitais comunitários receberam um programa de cuidados de 

transição hospitalar de 90 dias e dentre as intervenções estava a entrevista 

motivacional. Dentre os achados, a mortalidade aos 90 dias nos pacientes com 
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DPOC foi menor no grupo de intervenção do que no grupo de cuidados habitual 

(razão de risco = 0,28; IC 95%, 0,10-0,83).36 

Dentre os pontos abordados no manejo do autocuidado, a questão “Contactar 

seu médico ou enfermeiro para orientação” apresentou significância em todas 

análises realizadas, Brasil (p-valor Brasil 0,041), Uruguai (p-valor Uruguai 0,030) e 

amostra global Brasil+Uruguai (p-valor Brasil 0,003). No Brasil, “Ingerir um diurético 

a mais” foi um ponto com significância estatística para o grupo intervenção (p-valor 

0,008), assim como na amostra global (p-valor 0,002). No Uruguai “Reduzir o sal na 

sua dieta” apresentou p-valor 0,024 e na amostra global o p-valor foi de 0,011. 

Em um estudo transversal realizado em 2013 na Itália, uma amostra de 

conveniência de 1.192 pacientes com insuficiência cardíaca, objetivou descrever o 

autocuidado nesta clientela. Mais da metade da amostra (n=631) apresentava 

sintomas de insuficiência cardíaca no mês anterior e neste universo, 31,2% indicou 

que era muito provável “Contactar seu médico ou enfermeiro para orientação” em 

caso de descompesação. Já nos itens “Ingerir um diurético a mais” (15,8%) e 

“Reduzir o sal na sua dieta” (24,2%) indicaram que era muito provável tomar esta 

iniciativa.76 

Em relação a confiança no autocuidado, o escore total da amostra global 

(Brasil+Uruguai) apresentou-se estatisticamente significante (p-valor<0,001), assim 

como no sugrupo do Uruguai (p-valor 0,001). Estudiosos relacionam a confiança do 

autocuidado à interpretação e a resposta aos sintomas86-88 e com isso, uma 

intervenção que é capaz de produzir níveis adequados de confiança no autocuidado, 

torna-se importante estratégia no cuidado de pacientes. 

Um estudo realizado na Itália em 2015, dentre seus objetivos, buscou 

identificar os determinantes da confiança do autocuidado em pacientes com IC e 

seus  acompanhantes. Dos 329 binômios (cuidador e paciente) avaliados neste 

estudo transversal, foram identificados níveis de confiança inferiores aos adequados 

nos pacientes (média 50,81; p-valor <0,001), sendo significativamente associada ao 

gênero feminino, presença de um cuidador com boa saúde física e bom 

relacionamento com seu cuidador.89 Os dados do presente estudo, mostraram que a 

EM auxiliou os pacientes da amostra global a alcançar médias de confiança 

adequadas, conforme indicam os resultados obtidos na comparação das avaliações 

pré e pós intervenção (54,93 vs 73,31; p-valor <0,001). 
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Um estudo brasileiro publicado em 2017, avaliou o efeito do grupo de 

orientação na adesão terapêutica e no autocuidado de pacientes com insuficiência 

cardíaca crônica através de um ensaio clínico randomizado controlado com 27 

pacientes com IC. Dentre os resultados, ressalta-se que o escore de confiança no 

autocuidado foi menor após a intervenção (74,8±16,2 vs 59,1±14,9, p=0,01). Os 

autores destacaram que a mudança negativa deste escore pode ser atribuída ao 

conhecimento adquirido durante os encontros do grupo de orientação e 

possivelmente, o real entendimento da condição de saúde pode acarretar em 

insegurança durante o tratamento.90 Este dado nos mostra que o papel do 

profissional vai muito além da orientação e que a motivação pode ser um elo crucial 

entre o que se aprende sobre a doença e sua real aplicabilidade, através de melhora 

dos níveis confiança, assim como foi alcançado neste estudo. 

A EM possui diversas técnicas para sua implementação, sendo que um 

estudo realizado no EUA apontou como as mais eficazes a reflexão e 

reestruturação, conversa positiva sobre mudança, comunicação englobando empatia 

genuína, afirmação, humor promovendo capacidade para superar barreiras, 

resolução de problemas personalizado e estÍmulo ao diálogo aberto para a definição 

de metas.60 Estas técnicas, trabalhadas durante a intervenção, facilitaram o 

processo de aproximação entre profissional e paciente, favorecendo a elaboração de 

planos de cuidado mais eficazes. É fato que algumas destas técnicas podem ser 

influenciadas pela personalidade do profissional, o que pode indicar que alguns 

interventores podem obter mais sucesso que outros frente à EM. 

Vale ressaltar que a EM é uma maneira de abordar o paciente e que para 

realizá-la, se lança mão de diversas técnicas (que pode ser compreendido como 

conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência) e para realizar a EM é 

necessário treinamento. Mesmo diante deste pressuposto, treinar uma enfermeira 

para realização de consulta por entrevista motivacional ao paciente com IC, ainda 

possui menor gasto do que uma possível internação ou visita à emergência. Através 

da melhora do autocuidado, outros desfechos relevantes devem ser impactados e 

merecem estudos, como satisfação do paciente, qualidade de vida e conhecimento 

da doença. 

Este estudo apresentou como limitação o não cegamento, em detrimento à 

impossibilidade de cegar um estudo, onde paciente e interventor são capazes de 
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identificar a aplicação da intervenção. O estudo não foi estratificado em relação ao 

gênero, podendo gerar viés. Sugere-se realização de novos estudos multicêntricos 

em outros continentes, com a finalidade de possibilitar a construção novas 

evidências através de metanálises. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os dados deste estudo mostraram que a entrevista motivacional é efetiva na 

melhora do autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca crônica. A 

entrevista motivacional é uma abordagem de baixo custo, eficaz e que pode ser 

aplicada por profissionais capacitados que atuem clinicamente frente aos pacientes 

com insuficiência cardíaca. 

Para contribuir com os achados deste estudo, a revisão sistemática realizada 

sobre a efetividade da entrevista motivacional no autocuidado de pacientes com 

insuficiência cardíaca crônica, recomenda que sejam realizados novos estudos 

clínicos randonizados, para que no futuro seja possível criar evidências de que é 

possível melhorar o autocuidado através da entrevista motivacional. 

Dentre as etapas deste estudo, foi necessário adaptar transculturalmente o 

instrumento Self-Care of Heart Failure Index, versão 6.2, para uso no Uruguai e este 

foi o primeiro estudo desenvolvido para a adaptação de uma escala para avaliar o 

autocuidado de pacientes com IC nas etapas de manutenção, manejo e confiança 

para neste país. A versão traduzida e adaptada apresentou alto grau de 

concordância entre os peritos e consistência interna satisfatória, similar aos demais 

estudos de tradução/adaptação transcultural da mesma escala, realizados em 

diversos países. 

A abordagem ao paciente com IC deve ser valorizada, uma vez que a 

implementação do autocuidado depende do paciente, sendo o profissional de saúde 

uma ponte, que se utilizar métodos efetivos de abordagem, pode auxiliar no alcance 

de melhores resultados no autocuidado. 

Este estudo representa um grande avanço para estudos multicêntricos na 

área de insuficiência cardíaca na América Latina, sobretudo no Brasil e no Uruguai, 

onde foi possível testar a eficácia da entrevista motivacional, como modelo de 

abordagem para pacientes com insuficiência cardíaca. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1. Protocolo da revisão sistemática. 
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Apêndice 2. Orientación para evaluación de los cuestionarios. 

  

 

Estimados investigadores:  
 

Por su experiencia en el área de cuidados al paciente con insuficiencia cardíaca es que lo 
estamos invitando a unirse al cuerpo de jueces de las etapas de investigación de doctorado del 
Programa de Postgrado en Ciencias Cardiovasculares de la Universidad Federal Fluminense 
(UFF/Brasil), titulado "Efecto de una entrevista motivacional en pacientes con insuficiencia cardíaca". 
Se trata de un estudio multicéntrico, realizado en colaboración con la Unidad Multidisciplinaria de 
Insuficiencia Cardiaca (UMIC) del Hospital Manuel Quintela de la Universidad de la República, 
Uruguay. Para realizar este estudio multicéntrico, es necesario la adaptación transcultural del 
formulario de Autocuidado Self Care of Heart Failure Index SCHFI 6.2/Inglés al español/Uruguay.  

El cuestionario de autocuidado en la insuficiencia cardíaca posee 22 preguntas divididas en 
tres escalas: auto mantenimiento (10 preguntas), la gestión de autocuidado (6 preguntas) y la 
confianza en el autocuidado (6 preguntas). Las respuestas a las preguntas para el autocuidado van 
desde "Nunca/rara vez" a "siempre/ a diario"; para la escala de gestión de autocuidado desde 
"Improbable" a "muy probable" y de "no confiable" a "muy seguros" para evaluar la confianza en el 
autocuidado. Los temas abordados en las preguntas están referidos a: medición de peso y edemas; 
actividad física; asistencia a las consultas; dieta; medicamentos; el reconocimiento de los signos y 
síntomas de descompensación; las actividades de manejo de los signos y síntomas y la confianza 
para tomar las decisiones.

1-4
 

Para la adaptación transcultural
5
, hicimos dos traducciones con traductores públicos (T1 y T2) 

y después, una síntesis que originó la versión final (T1+T2) del “Self Care of Heart Failure Index 
SCHFI 6.2 – Versión Uruguay”. Para utilizar estos cuestionarios en la práctica clínica o como 
resultados de la investigación, es necesaria la validación de contenido que aborde cuestiones tales 
como: 
 Equivalencia semántica: ¿Las palabras significan lo mismo? ¿Existen múltiples significados 
para un artículo en particular? ¿Hay dificultades gramaticales en la traducción? 
 Equivalencia idiomática: algunos términos coloquiales o expresiones idiomáticas son 
difíciles de traducir. El comité puede tener que formular una expresión equivalente en la nueva 
versión. Por ejemplo, el término "sensación desagradable y azul" SF-36 ha sido a menudo difícil de 
traducir, y el comité tendría que encontrar un término similar. 
 Equivalencia experimental: Los ítems que intentan captar hechos de la vida cotidiana que a 
menudo varían en los diferentes países y culturas. En algunos casos una determinada tarea puede 
simplemente no ser vivenciada en la cultura objetivo aunque el término sea traducible. Para resolver 
esta situación seria necesario un ítem del cuestionario abordando una acción o intención semejante 
en la cultura objetivo para ser identificado para sustituir el ítem original. Por ejemplo, la pregunta 
“usted tiene dificultad para comer con un tenedor” puede precisar ser sustituida por otro utensilio 
como, por ejemplo, palitos si ese fuera el utensilio mas común en la cultura objetivo. 
 Equivalencia conceptual: Muchas veces las palabras poseen significado conceptual 
diferente entre las culturas. Por ejemplo, el significado de “ver a su familia tanto como usted quisiera” 
se diferenciaría entre culturas que definen diferente el concepto de familia (familia nuclear ,familia 
extensa) 
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Ud. recibirá la versión original (inglés)
1
, versión español/España

2
, versión español/Uruguay

3
 y 

versión Portugués
4
 para ayudarlos, si lo desea. Además, Ud. recibirá un cuestionario de 

caracterización y un cuestionario para su evaluación de la adaptación a la lengua y cultura uruguaya. 
Al recibir este correo electrónico, comprendemos que están de acuerdo en participar de este 

estudió, así como que autorizan la utilización de los datos registrados en los documentos adjuntos. 
Garantizamos que su anonimato será preservado. 

Los documentos adjuntos son los siguientes: 
 DOC 01 - Carta de orientación y autorización para utilizar los datos (para lectura) 
 DOC 02 - Instrumento de caracterización de los jueces (para completar) 
 DOC 03 - Evaluación de los jueces (para completar) 
 DOCS 04/05/06/07 - Instrumento de autocuidado en Español/Uruguay (04), original/inglés 
(05), español/España (06) y portugués/Brasil (07) – (para lectura, si así lo desean). 

 
Para ello le daremos algunas orientaciones: 

1) Cada ítem de lo cuestionario (DOC 03 - Evaluación de los jueces) deberá ser evaluado 
respecto a la equivalencia semántica, equivalencia idiomática, equivalencia experimental y 
equivalencia conceptual a través de una escala de Likert 
2) La escala de Likert está compuesta de una escala del 1 al 5 donde: 1- plenamente en 
desacuerdo; 2- casi siempre en desacuerdo; 3 concuerdo; 4 casi siempre concuerdo; 5 concuerdo 
plenamente. Marque un solo numero para cada ítem 
3) Se dispondrá de un espacio para sugerencias y comentarios , utilícelo en el caso que lo 
necesite 
Agradecemos enormemente su cooperación y le enviaremos certificado de colaboración como perito 
a posteriori de recibir sus respuestas  

 
 Atentamente, 

Paula Vanessa Peclat Flores 
Doutoranda em Ciências Cardiovasculares 

Universidade Federal Fluminense/Brasil 
 
 

Pablo Álvarez Rocha 
Profª Drª da Facultad de Medicina 

Universidad de La Republica/Uruguay 
 

Ana Carla Dantas Cavalcanti 
Profª Drª do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares 

Universidade Federal Fluminense/Brasil 
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Apêndice 3. Avaliação dos juízes. 1 
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Apêndice 4. Caracterização dos juízes. 
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Apêndice 5. Avaliação 2 dos juízes. 
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Apêndice 6. Termo se Consentimento Livre e Esclarecido – Brasil. 

 

Projeto: O efeito da entrevista motivacional no autocuidado do paciente com insuficiência cardíaca: 
ensaio clínico randomizado 

 
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O efeito da 

entrevista motivacional no autocuidado do paciente com insuficiência cardíaca: ensaio clínico 
randomizado”, de responsabilidade da enfermeira Mestre Paula Vanessa Peclat Flores com 
orientação da professora doutora Ana Carla Dantas Cavalcanti. Este projeto busca analisar a efeito 
da Entrevista Motivacional quando comparado ao acompanhamento tradicional da clínica de 
insuficiência cardíaca para a melhora do autocuidado e adesão ao tratamento de Insuficiência 
Cardíaca Crônica. 

A realização desta pesquisa é importante para que possamos conhecer estratégias para 
melhorar sua adesão ao tratamento e o autocuidado, e com isso, suas condições de saúde, 
reduzindo as complicações e os desconfortos causados por esta doença. Desta forma, as 
informações dadas pelo(a) Sr. (ª) serão confidenciais, para isto elas serão codificadas através de 
números e letras, e apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso a elas na íntegra. 

Para isso, caso o(a) Sr. (ª) aceite participar voluntariamente, poderá ser alocado para um dos 
dois grupos descritos à seguir: no grupo 1, terá o acompanhamento tradicional na Clínica de 
Insuficiência Cardíaca Coração Valente, com consulta médica, fisioterápica, nutricional, farmacológica 
e de enfermagem; no grupo 2, onde além do acompanhamento tradicional na Clínica de Insuficiência 
Cardíaca Coração Valente, poderá receber consultas motivacionais que buscam melhorar a sua 
adesão ao tratamento e autocuidado frente a Insuficiência Cardíaca. Sua participação no estudo, se 
dará nos dias de atendimentos de rotina, no entanto, garantimos, que se caso o Sr. (ª) precise vir à 
Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente em algum dia extra aos atendimentos 
convencionais, terá seus gastos de deslocamento ressarcidos. 

Em todas essas atividades o(a) Sr. (ª) deverá responder a algumas perguntas, mas só deverá 
responder caso se sinta à vontade. Todas essas atividades serão disponibilizadas por 
aproximadamente 6 meses, mas o(a) Sr. (ª) poderá deixar de participar desta pesquisa a qualquer 
momento sem que isso cause nenhum comprometimento no seu atendimento habitual para o 
tratamento da Insuficiência Cardíaca.  

Entretanto, para que essa pesquisa seja possível o(a) Sr. (ª) deverá dispor de alguns dias 
para que possa comparecer nas visitas ambulatoriais agendadas e dispor de contato telefônico. A 
pesquisa apresenta como possível benefício, a melhora do autocuidado dos pacientes que receberem 
entrevista motivacional. Na contrapartida, os pacientes que não receberem a intervenção 
motivacional, poderão apresentar índices de autocuidado inferiores aos pacientes que receberam a 
consulta motivacional, e para minimizar tal risco, ao final do estudo, estes pacientes serão 
acompanhados através de entrevista motivacional. Ambos os grupos, tradicional e motivacional, 
podem estar expostos a riscos de origem psicológica, intelectual ou/e emocional pela possibilidade de 
constrangimento ao responder algumas perguntas dos questionários, como por exemplo, questões 
que envolvam atividade sexual ou problemas familiares. Ambos os grupos também podem referir 
desconforto, estresse ou cansaço ao responder às perguntas. As perguntas serão feitas, baseadas 
em questionários amplamente utilizados no Brasil e no mundo, e para minimizar eventuais 
inconvenientes, este momento ocorrerá em um consultório da Clínica de Insuficiência Cardíaca 
Coração Valente, com total garantia de privacidade, assim como ocorrerão os atendimentos 
tradicionais e motivacionais. O senhor(a) pode solicitar a interrupção da entrevista ou até mesmo, 
solicitar sua exclusão do estudo a qualquer momento. Em caso de necessidade haverá 
disponibilidade de atendimento de psicologia das clínicas envolvidas. 

Os resultados desta pesquisa serão divulgados em meios científicos, como revistas na área 
de saúde. Para facilitar o acesso às informações, realizaremos uma (ou mais) apresentação por meio 
de palestra na Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente, além de desenvolver material 
informativo escrito para ampla distribuição na sala de espera, ao final deste estudo. 

Assim, conforme as informações dadas acima, de forma clara e detalhada, livre de qualquer 
forma de constrangimento e coerção:  

Eu,__________________________________________________, declaro ter sido informado 
e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito, sendo orientado 
por __________________________________, do propósito, natureza e duração desta pesquisa, que 
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estará realizando a pesquisa sob coordenação da Prof. Dra. Ana Carla Dantas Cavalcanti, 
respondendo todas as dúvidas e questionamentos que me surgiram, sendo-me entregue uma via 
deste documento, assinada pelo participante da pesquisa (ou seu representante legal) e pelo 
pesquisador, e rubricada em todas as páginas por ambos. 
EM CASO DE DÚVIDAS OU NECESSIDADE DE CONTATO: 

Caso tenha alguma dúvida poderá entrar em contato com a equipe de pesquisa: Paula 
Vanessa Peclat Flores (21) 99432-9079 e Ana Carla Dantas Cavalcanti (21) 97656-1478. 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um grupo de diversos profissionais, criado para 
defender os direitos dos participantes de pesquisas, assim como você, e assim, defender sua 
integridade e dignidade, dentro dos padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Resolução CNS 196/96, II.4). O Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa - CONEP é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que deverá 
examinar os aspectos éticos de pesquisas envolvendo seres humanos em áreas temáticas especiais, 
como este projeto. 

Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 
Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, e os participantes de pesquisa, e comunidade em 
geral, poderão entrar em contato para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto 
ou demais informações, na Rua Marquês do paraná 303 - Niterói - RJ telefone para contato (21) 
2629-9189, o horário de atendimento presencial é de segunda à quinta de 08:00 hs às 12:00 hs. E-
mail: etica@vm.uff.br.  

O projeto também foi avaliado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, que 
também pode ser consultado sobre a aprovação desta pesquisa pelo telefone (61) 3315-5877, ou 
pelo link “Fale fácil com a CONEP, entre 8 e 18h, disposto no site 
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html, ou ainda, se desejar, no endereço 
SEPN 510 Norte, bloco A, 3º andar do edifício Ex-INAN, Unidade II – Ministério da Saúde, Brasília. 

 
 
 

 Niterói, ____ de ________________ de _______. 
 
 
 
 

     ____________________________________ _____________________________ 
Participante de pesquisa/responsável legal   Pesquisador responsável 

mailto:etica@vm.uff.br
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
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Apêndice 7. Termo se Consentimento Livre e Esclarecido – Uruguai. 
 

Proyecto: Efecto de una entrevista motivacional en el paciente con insuficiencia cardíaca: ensayo 
clínico randomizado 

 
Usted está siendo invitado a participar del proyecto de investigación “Efecto de una entrevista 

motivacional en el paciente con insuficiencia cardíaca: ensayo clínico randomizado” bajo la 
responsabilidad de la enfermera Paula Vanessa Peclat Flores y con la orientación del Profesor Pablo 
Alvarez Rocha y de la profesora Drª Ana Carla Dantas Cavalcanti, que busca analizar el efecto de 
una entrevista motivacional comparada con la consulta de enfermería tradicional para la mejora del 
autocuidado en paciente con insuficiencia cardiaca crónica como la que usted tiene. Para eso, en 
caso que usted acepte voluntariamente participar, además de ser atendido en la Unidad 
Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardiaca (UMIC) con la consulta médica, nutricional y de enfermería 
como habitualmente, podrán ser asignado por una suerte de sorteo a un grupo de pacientes en que 
se puede añadir entrevistas que tiene por objeto mejorar las posibilidades de cumplimiento del 
tratamiento y los cuidados que usted debe tener con su enfermedad. En todos los casos usted 
debería responder a algunas preguntas aunque no en forma obligatoria. Todas estas actividades 
serán desarrolladas durante un lapso de 2 meses y usted puede abandonar el estudio en cualquier 
momento sin que eso afecte en nada su atención habitual por el equipo tratante. El desarrollo de esta 
investigación es importante para que podamos conocer la mejor manera de acompañar a pacientes 
como usted, con insuficiencia cardiaca, motivándolos para su mejor cuidado personal y con eso lograr 
disminuir las complicaciones y molestias que esta enfermedad puede ocasionar. Las informaciones 
por usted brindada serán absolutamente confidenciales y para ello será codificada y solo los 
investigadores principales tendrán acceso total a ella. Para que esta investigación pueda ser posible 
usted deberá disponer de algunos días en que pueda asistir a las visitas agendadas y ofrecer un 
contacto telefónico. Ni usted ni el equipo de investigación ni de la UMIC recibirán ningún beneficio 
económico por este proyecto. La investigación presenta como posible beneficio, la mejora acentuada 
del autocuidado de los pacientes que reciben una entrevista motivacional. En la contrapartida, los 
pacientes que no reciben la intervención motivacional, podrán presentar índices de autocuidado 
inferiores a los pacientes que recibieron la intervención, y para minimizar tal riesgo, al final del 
estudio, estos pacientes serán acompañados a través de una entrevista motivacional, si lo desean. 
Ambos grupos, intervención y control, pueden estar expuestos a riesgos de origen psicológico, 
intelectual y/o emocional por la posibilidad de constreñimiento al responder algunas preguntas de los 
cuestionarios, como por ejemplo, cuestiones que involucren actividad sexual o problemas familiares. 
Ambos grupos también pueden referirse a incomodidad, estrés o cansancio al responder las 
preguntas. Para minimizar estos inconvenientes, los cuestionarios serán aplicados en un consultorio 
en las unidades de investigación, donde se proporcionará el ambiente adecuado. Se resalta que en 
este sentido, usted puede solicitar la interrupción de la entrevista o su exclusión del estudio en 
cualquier momento. En caso de necesidad habrá disponibilidad de atención en el servicio de 
psicología de las clínicas involucradas. 

En caso de dudas o inquietudes que usted tenga podrá comunicarse personalmente con el 
Dr. Pablo Alvarez Rocha 9964-6050, la licenciada en enfermería Cristina Chamorro o la licenciada en 
enfermería Paula Vanessa Peclat Flores 9927-3682, o a nuestros telefónos: 24806944 - UMIC 
policlínica y 098312201 UMIC guardia médica. 

Yo, _____________________________ CI ______________________declaro haber sido 
adecuadamente informado y consiento en participar en forma voluntaria en el proyecto “Efecto de una 
entrevista motivacional en el paciente con insuficiencia cardíaca”.  

 
 

Montevideo, ____ de ________________ de _____. 
 
 
 

_______________________________ 
Firma y aclaración del paciente 

 

_______________________________________ 
Firma y aclaración del responsable de obtener el 

consentimento 
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Apêndice 8. Pré-consulta – Brasil. 
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Apêndice 9. Pré-consulta – Uruguai 

 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

TELEFONO: ______________________________ REGISTRO: ____________ 

PRÉ CONSULTA 

1. SEGUIMIENTO DEL AUTOCUIDADO SI NO NO SABE INFORMAR 

1.1. ¿Ud ha controlado la sal de la comida?    

1.2. ¿Ud ha controlado o liquido que toma? 

 (Si) ¿Cuál la cantidad por día)?______ 

   

1.3. ¿Ud se pesa como la orientación?    

1.4 ¿Ud practica actividad física? 

 (Si) ¿Cuál la actividad física e la 
frecuencia?________________ 

   

1.5. ¿Se ha sentido cansado nos últimos 7 días?    

1.6. ¿Ud tuvo dificuldade para domir o se desperto 
angustiado por la noche em los ultimos 7 días? 

   

1.7. ¿Ud tuvo los tobillos inchados em los ultimos 7 
días? 

   

SIGNOS VITALES Y MEDICACIONES 

PA: _________ FC: _________ NYHA: _______ R: _________ 

Peso: ________ IMC: ________ Altura: ________ Circ Abdominal: _____ 

12. MEDICACIONES 

  

 

Há estado internado o en emergencia en los últimos 7 dias? (  ) NO (  ) SI 

Por la IC: (  ) NO (  ) SI 
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Apêndice 10. Orientações aos pacientes do Uruguai 
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Apêndice 11. Instrumento de consulta motivacional – Brasil 
 

NOME: ______________________________________ PRONT HUAP: __________ 
DATA: __/____/_____ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: _____________________ 

Consulta Motivacional: 1º  2º  3º  Hora início: ____ Hora de Término:______ 
 

CONSULTA MOTIVACIONAL PARA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

COMPORTAMENTOS AMBIVALENTES/RESISTENTES 

1. Condutas ambivalentes/resistentes em relação a 
adesão ao tratamento da insuficiência cardíaca 

Ambivalência Resistência 

1.1. Tratamento medicamentoso   

1.2. Controle da Ingesta Hídrica   

1.3. Controle da Ingesta de Sódio (sal)   

1.4. Pesagem diária   

1.5 Atividade física regular   

1.6. Cessação do uso de tabaco e/ou álcool   

1.7. Manutenção da Vacinação   

1.8. Visita regular à Clínica de Insuficiência Cardíaca   

1.9. Reconhecimento dos sinais e sintomas de 
agravamento 

  

2. Conduta ambivalente em questão 

 

Fundamental: Identificar discrepância - de onde estão e onde querem chegar. (Ajudar o paciente 
a conscientizar-se sobre os custos de seu comportamento atual... a discrepância entre o 
comportamento atual e os objetivos desejados, estimula a mudança) 

OARS (perguntas abertas, afirmações, reflexões, resumo) 

1. Perguntas abertas utilizadas (3 abertas x 1 fechada) 

 

Sugestões: Qual ponto você gostaria de trabalhar primeiro? O que você já tentou fazer? Em que 
outras alternativas você já pensou? Como você costumava a lidar com situações como essa? O 
que você diria para alguém que lhe perguntasse a mesma coisa (ou como resolver o problema 
em questão)? 

2. Afirmações (reforços positivos do comportamento adotado) 

 

Exemplos: Que bom que você veio nesta consulta. Essa é uma boa sugestão. Não deve ser fácil 
falar sobre esse assunto. Você já fez muito em tão pouco tempo. Você tem dado duro para fazer 
diferente. 

3. Reflexões/Escuta reflexiva (Reafirmar ou refrasear, Parafrasear, reflexão de sentimento 
ou reinterpretar) 

 

Exemplos: Parece que a razão para você não controlar a ingesta de sal é o fato de sua esposa 
preparar toda comida. Parece que você está tendo dificuldades para controlar a ingesta hídrica. 
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Controlar o uso do sal parece ser algo difícil no dia a dia. Mudar hábitos alimentares é muito difícil 
e isso lhe preocupa. 

4. Resumo (Usado ao longo de uma conversa, sendo uteis em pontos de transição) 

 

Sugestões: Deixe-me ver se entendi até aqui.... Foi isso que eu ouvi xxx ou perdi alguma coisa? 
O que você disse é importante .... Esses são os pontos mais importantes... Eu ouvi 
corretamente? Em resumo... 

PACIENTE AINDA EM AMBIVALÊNCIA 
DARNC – Declarações que favorecem a mudança de comportamento (Desejo, capacidade, 

razões, necessidade e comprometimento) 

 

Exemplos:  
Reconhecendo o problema: Que coisas fazem você pensar que isso é um problema? De que 
maneira você acha, que você mesmo ou outras pessoas, foram prejudicadas por causa do ganho 
de peso? 
Preocupação: O que lhe preocupa na sua maneira de comer? O que você acha que vai acontecer 
se não fizer uma mudança? 
Intenção de mudar: Quais seriam as vantagens de fazer uma mudança? O que o faz mudar que 
você precisa fazer uma mudança? 
Otimismo: O que dá a você a certeza de que pode mudar, se quiser? O que o faz pensar que, se 
você decidir fazer uma mudança, será capaz de fazê-lo? 

PACIENTE QUE JÁ DECIDIU MUDAR O COMPORTAMENTO 
CATs – Intenção/decisão, Disposto/pronto/preparando, dando passos 

 

Exemplos 
D – Por que quer fazer esta 
mudança? 
A – Como poderia fazer isso? 
R – Um bom motivo para mudar? 
N – O quão importante é, e por quê? 

 
C – O que pretende fazer? 
A – O que está pronto ou disposto a fazer? 
T – O que já fez? 

Escala de Importância e confiança 

De 0 a 10, o quanto o srº acredita que seja importante 
mudar o comportamento em questão? 

 

De 0 a 10, o quanto confiante o srº se sente para mudar o 
comportamento em questão? 
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Apêndice 12. Instrumento de Consulta Motivacional – Uruguai. 

 

Nombre: ___________________________________________ História: ________ 
Fecha: ___/____/_____ PROFISSIONAL: __________________________________ 

Consulta Motivacional: 1º  2º  3º  Hora: __________ hasta ___________ 
 

CONSULTA MOTIVACIONAL PARA INSUFICIENCIA CARDIACA 

COMPORTAMIENTOS AMBIVALENTES/RESISTENTES 

1. Conducta ambivalentes/resistentes em relación com la 
adhesión al tratamento de la insuficiência cardiaca 

Ambivalente Resistente 

1.1. Tratamiento medicamentoso   

1.2. Control de la Ingesta Hídrica   

1.3. Control de la Ingesta de Sodio (sal)   

1.4. Pesaje diario   

1.5 Actividad física regular   

1.6. Cese del uso de tabaco y / o alcohol   

1.7. Mantenimiento de la vacunación   

1.8. Visita regular a la Clínica de Insuficiencia Cardiaca   

1.9. Reconocimiento de los signos y síntomas de 
agravamiento 

  

2. Conducta ambivalente relacionada 

 

Fundamental: Identificar discrepancia - de dónde están y dónde quieren llegar. (Ayudar al 
paciente a concientizarse sobre los costos de su comportamiento actual ... la discrepancia entre 
el comportamiento actual y los objetivos deseados, estimula el cambio) 

OARS (open question, afirmation, refletion, summaries) 

1. Preguntas abiertas (3 abiertas x 1 cerrada) 

 

Sugerencias: ¿Qué punto le gustaría trabajar primero? ¿Qué has intentado hacer? ¿En qué 
otras alternativas has pensado? ¿Cómo usted solía lidiar con situaciones como esa? ¿Qué diría a 
alguien que le pregunte lo mismo (o cómo resolver el problema en cuestión)? 

2. Afirmaciones ((refuerzos positivos del comportamiento adoptado) 

 

Ejemplos: Qué bueno que usted vino en esta consulta. Esta es una buena sugerencia. No debe 
ser fácil hablar de este tema. Usted ha hecho mucho en tan poco tiempo. Usted ha dado duro 
para hacer diferente. 

3. Reflexiones / Escucha reflexiva (Reafirmar o refrasar, Parafrasear, reflexión de 
sentimiento o reinterpretar) 

 

Ejemplos: Parece que la razón para que usted no controle la ingesta de sal es el hecho de que 
su esposa prepare toda la comida. Parece que usted está teniendo dificultades para controlar la 
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ingesta hídrica. Controlar el uso de la sal parece ser algo difícil en el día a día. Cambiar los 
hábitos alimenticios es muy difícil y eso le preocupa. 

4. Resumen (Utilizado a lo largo de una conversación, siendo útiles en puntos de 
transición) 

 

Sugerencias: Déjame ver si entendí hasta aquí .... Eso es lo que oí xxx o perdí algo? Lo que 
usted dijo es importante .... Estos son los puntos más importantes ... He oído correctamente? En 
resumen... 

PACIENTE INCLUSO EN AMBIVALENCIA 
DARNC - Declaraciones que favorecen el cambio de comportamiento (Deseo, capacidad, 

razones, necesidad y compromiso) 
 

 

Ejemplos: 
Reconociendo el problema: ¿Qué cosas te hacen pensar que esto es un problema? ¿De qué 
manera crees, que tú mismo u otras personas, se han perjudicado a causa de la ganancia de 
peso? 
Preocupación: ¿Qué le preocupa en su manera de comer? ¿Qué crees que va a suceder si no 
haces un cambio? 
Intención de cambiar: ¿Cuáles serían las ventajas de hacer un cambio? ¿Qué le hace cambiar 
que usted necesita hacer un cambio? 
Optimismo: ¿Qué te da la certeza de que puedes cambiar, si quieres? ¿Qué le hace pensar que 
si usted decide hacer un cambio, será capaz de hacerlo? 

PACIENTE QUE HA DECIDIDO CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO 
CATs - Intención / decisión, Disposición / listo / preparando, dando pasos  

 

Ejemplos 
D - ¿Por qué quiere hacer este 
cambio? 
A - ¿Cómo podría hacerlo? 
R - Una buena razón para cambiar? 
N - ¿Cuán importante es, y por qué? 

C - ¿Qué quieres hacer? 
A - ¿Qué está listo o dispuesto a hacer? 
T - ¿Qué has hecho? 

Escala de Importância e confiança 

De 0 a 10, ¿cuánto cree usted que es importante cambiar el 
comportamiento en cuestión? 

 

De 0 a 10, cuánto confía usted se siente para cambiar el 
comportamiento en cuestión? 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

98 
 

Apêncide 13 - Primeira avaliação dos juízes: concordância e Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC) 

 

Tabela: Primeira avaliação dos juízes: concordância e Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 

Número Item Quantidade de 

avaliações 

representativa (4) 

(n=32) 

Concordância  

(representativo/4) 

(%) 

IVC 

1 Para contestar las siguientes 

preguntas piense como se ha sentido 

durante el último mes o desde la 

última vez que nos vimos. 

31 97 

 

 

1 

2 SECCIÓN A: A continuación, se 

enumeran instrucciones comunes que 

se les da a las personas con 

insuficiencia cardíaca. ¿Con qué 

frecuencia usted hace lo siguiente? 

31 97 

 

 

1 

3 Nunca o rara vez 31 97 1 

4 Algunas veces 31 97 1 

5 Frecuentemente 31 9 1 

6 Siempre o diariamente 32 100 1 

7 ¿Pesarse? 31 97 1 

8  ¿Comprobar si tiene los tobillos 

hinchados? 
27 84 

1 

9 ¿Prevenir enfermedades (p. ej. 

vacunarse contra la gripe o evitar 

contacto con personas enfermas)? 

30 94 

1 

10 ¿Hacer alguna actividad física? 28 88 1 

11  ¿Acudir a consultas con un médico o 

enfermero/a? 
30 94 

1 

12 ¿Consumir una dieta con bajo 

contenido de sal? 
24 75 

1 

13 ¿Hacer 30 minutos de ejercicio físico? 27 84 1 

14 ¿Recordar tomar alguno de sus 

medicamentos? 
7 22 

0,34 

15 ¿Pedir alimentos con bajo contenido 

de sal cuando sale a comer o visita a 

otras personas? 

32 100 

1 

16 ¿Usar un sistema (pastillero, 27 84 1 
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recordatorios) que lo ayude a recordar 

tomar su medicación? 

17 SECCIÓN B: Muchos pacientes tienen 

síntomas debido a su insuficiencia 

cardiaca. La dificultad para respirar y 

los tobillos hinchados son síntomas 

comunes de la insuficiencia cardíaca. 

32,00 100 

1 

18 En el pasado mes, ¿ha tenido 

dificultad para respirar o tobillos 

hinchados? Marque una opción: SI, No 

27 84 

0,97 

19 Si ha tenido dificultad para respirar o 

tobillos hinchados en el último mes … 

(marque un número con un círculo) 

29 91 

1 

20 No tuve esto 27 84 1 

21 No lo reconocí 16 50 0,97 

22 No muy rápido 11 34 0,53 

23 Un poco rápido 8 25 0,59 

24 Rápido 9 28 0,53 

25 Muy rápido 17 53 0,53 

26 ¿Qué tan rápido reconoció esto como 

un síntoma de insuficiencia cardíaca? 
31 97 

1 

27 A continuación se enumeran medidas 

que utilizan las personas con 

insuficiencia cardíaca. Si usted tiene 

dificultad para respirar o tobillos 

hinchados, ¿qué probabilidad hay de 

que pruebe una de estas medidas? 

(marque un número con un círculo por 

cada medida) 

30 94 

 

 

 

 

1 

28 No es probable 32 100 1 

28 Poco probable 32 100 1 

30 Probable 32 100 1 

31 Muy probable 31 97 1 

32 Disminuir la sal en su dieta 32 100 1 

33 Disminuir la ingesta de líquidos 30 94 1 

34 Tomar un diurético extra 31 97 1 

35 Llamar a su médico o enfermero/a 

para pedir ayuda 
25 78 

1 

36 Piense cual medida tomó la ultima vez 

que tuvo dificultad para respirar o 
30 94 
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tobillos hinchados (marque un número 

con un círculo) 

1 

37 No intenté nada 25 78 1 

38 No estaba seguro/a 26 81 1 

39 Algo seguro/a 28 88 1 

40 Seguro/a 32 100 1 

41 Muy seguro/a 32 100 1 

42 ¿Qué tan seguro/a estaba de que la 

medida ayudaba o no ayudaba? 
29 91 

 

0,94 

43 SECCIÓN C: En general, ¿qué tan 

confiado está de poder hacer lo 

siguiente? 

27 84 

1 

44 Nada confiado 32 100 1 

45 Algo confiado 32 100 1 

46 Muy confiado 32 100 1 

47 Extremadamente confiado 32 100 1 

48 ¿Mantenerse sin síntomas de 

insuficiencia cardíaca? 
32 100 

1 

49 ¿Seguir las recomendaciones de 

tratamiento que le han dado? 
32 100 

1 

50 ¿Evaluar la importancia de sus 

síntomas? 
32 100 

1 

51 ¿Reconocer cambios en su salud si 

estos ocurren? 
31 97 

1 

52 ¿Hacer algo para aliviar sus síntomas? 32 100 1 

53 ¿Evaluar qué tan bien funciona una 

medida? 
31 97 

 

1 
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Apêndice 14. Índice de autocuidado en la insuficiencia cardíaca - Uruguai. 

 

ÍNDICE DE AUTOCUIDADO EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA (Uruguay) 
Todas las respuestas son confidenciales. 

 
Para contestar las siguientes preguntas piense como se há sentido durante el último mes o desde la 
ultima vez que nos vimos. 
 
SECCIÓN A: 
A continuación se enumeran instrucciones comunes que se les da a las personas con insuficiencia 
cardíaca.  
¿Con qué frecuencia usted hace lo siguiente? 
 

 Nunca o 
rara vez 

Algunas veces Frecuenteme
nte 

Siempre o 
diariamente 

1. ¿Pesarse? 1 2 3 4 

2. ¿Comprobar si tiene 
los tobillos hinchados? 

1 2 3 4 

3. ¿Prevenir 
enfermedades (p. ej. 
vacunarse contra la gripe o 
evitar contacto con personas 
enfermas)? 

1 2 3 4 

4. ¿Hacer alguna 
actividad física? 

1 2 3 4 

5. ¿Acudir a consultas 
con un médico o enfermero/a? 

1 2 3 4 

6. ¿Consumir una dieta 
con bajo contenido de sal? 

1 2 3 4 

7. ¿Hacer 30 minutos de 
ejercicio físico? 

1 2 3 4 

8. ¿ ¿Ha olvidado tomar 
alguno de sus medicamentos? 

1 2 3 4 

9. ¿Pedir alimentos con 
bajo contenido de sal cuando 
sale a comer o visita a otras 
personas? 

1 2 3 4 

10. ¿Usar un sistema 
(pastillero, recordatorios) que 
lo ayude a recordar tomar su 
medicación? 

1 2 3 4 

 
SECCIÓN B: 
Muchos pacientes tienen síntomas debido a su insuficiencia cardiaca. La dificultad para 
respirar y los tobillos hinchados son síntomas comunes de la insuficiencia cardíaca. 
  
En el pasado mes, ¿ha tenido dificultad para respirar o tobillos hinchados? Marque una opción  

0) No 
1) Sí 

11. Si ha tenido dificultad para respirar o tobillos hinchados en el último mes …  
 

(marque un número con un círculo) 
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 No tuve esto No me di 
cuenta 

Bastante 
tarde 

Un poco 
tarde 

Ensegui
da 

De 
imediat

o 

¿Qué tan rápido se dio 
cuenta que eso era un 
síntoma de insuficiencia 
cardiaca? 

N/A 0 1 2 3 4 

 
A continuación se enumeran medidas que utilizan las personas con insuficiencia cardíaca. Si usted 
tiene dificultad para respirar o tobillos hinchados, ¿qué probabilidad hay de que pruebe una de estas 
medidas? 

 
(marque un número con un círculo por cada medida) 

 No es 
probable 

Poco probable Probable Muy probable 

12. Disminuir la sal en 
su dieta 

1 2 3 4 

13. Disminuir la ingesta 
de líquidos 

1 2 3 4 

14. Tomar un diurético 
extra 

1 2 3 4 

15. Llamar a su médico o 
enfermera/o para pedir 
ayuda 

1 2 3 4 

 
16. Piense cual medida tomó la ultima vez que tuvo dificultad para respirar o tobillos 

hinchados 
 

(marque un número con un círculo) 

 No intenté 
nada  

No estaba 
seguro/a 

Algo seguro/a Seguro/a Muy 
seguro/a 

¿Qué tan seguro/a estaba 
de que medida ayudaba o 
no ayudaba? 

0 1 2 3 4 

 
SECCIÓN C:  
En general, ¿qué tan confiado está de poder hacer lo siguiente?  

 Nada 
confiado 

Algo 
confiado 

Muy 
confiad

o 

Extremadam
ente 

confiado 

1. ¿Mantenerse sin síntomas de 
insuficiencia cardíaca? 1 2 3 4 

2. ¿Seguir las recomendaciones de 
tratamiento que le han dado? 1 2 3 4 

3. ¿Evaluar la importancia de sus 
síntomas? 

1 2 3 4 

4. ¿Reconocer cambios en su salud si 
estos ocurren? 1 2 3 4 

5. ¿Hacer algo para aliviar sus síntomas? 1 2 3 4 

6. ¿Evaluar qué tan bien funciona una 
medida? 

1 2 3 4 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Registro da Revisão Sistemática no PRÓPERO. 
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Anexo 2. Aprovação do Comitê de Ética - Uruguai. 
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Anexo 3. Orientações para os pacientes – Brasil. 
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Anexo 4. Carta de anuência – Brasil. 
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Anexo 5. Carta de anuência – Uruguai. 
 

 

 

An

ex

o 

6. 

De

cla

raç

ão 

de 

bol

sa 

au

xíli

o 

par

a 

int

ern

aci

on

ali

za

çã

o. 
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Anexo 7. Instrumento de autocuidado – Brasil. 
 

Nome: ______________________________________ Pront. HUAP: ____________ 
Pense em como você tem se sentindo no último mês ou desde a última vez em que conversamos ao 
completar esses itens. 
SEÇÃO A: Seguem abaixo uma lista de orientações normalmente dadas às pessoas com 
Insuficiência Cardíaca. Com que frequência você realiza as seguintes atividades? 

 Nunca ou 
raramente 

Às 
vezes 

Frequentemente 
Sempre ou 
diariamente 

1. Você se pesa? (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

2. Verifica se os seus tornozelos estão 
inchados? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

3. Tenta evitar ficar doente (por exemplo: 
vacinar-se contra a gripe, evitar contato 
com pessoas doentes)? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

4. Realiza alguma atividade física (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

5. É assíduo nas consultas com médico e 
enfermeiro? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

6. Ingere uma dieta com pouco sal? (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

7. Exercita-se por 30 minutos? (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

8. Esquece-se ou deixa de tomar algum 
de seus medicamentos? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

9. Solicita alimentos com pouco sal 
quando come fora ou visita alguém? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

10. Usa um sistema (caixa de 
comprimido, lembretes) para ajudá-lo a 
lembrar de seus medicamentos 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

 
SEÇÃO B: Muitos pacientes têm sintomas devido à sua Insuficiência cardíaca. Dificuldade em 
respirar e tornozelos inchados são sintomas comuns de Insuficiência cardíaca. 
No mês passado, você teve problemas para respirar ou tornozelos inchados? Circule uma das 
opções. 
0.(  ) Não 1.(  )Sim 
11. Se teve problemas para respirar ou tornozelos inchados no último mês....  
(Marque um número) 

 Não tive 
tais 

sintomas 

Não 
reconhec

i 

Demorei 
muito para 
reconhece

r 

Demorei 
pouco 
para 

reconhece
r 

Reconheci 
rapidamente 

Reconheci 
imediata- 

mente 

Com que rapidez você 
os reconheceu como 
um sintoma de 
insuficiência cardíaca? 

N/A (  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

 
Abaixo estão os recursos que são utilizados por pessoas com Insuficiência Cardíaca. Se você tem 
dificuldade para respirar ou inchaço nos tornozelos, qual probabilidade de você tentar um destes 
recursos? 
(Marque UM número para cada um dos recursos) 

 
Improvável 

Pouco 
provável 

Provável 
Muito 

provável 

12.Reduzir o sal na sua dieta (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

13.Reduzir a ingestão de líquidos (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

14.Ingerir um diurético a mais (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

QUESTIONÁRIO DE AUTOCUIDADO PARA PACIENTES COM IC CARDÍACA 
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15.Contatar seu médico ou enfermeiro para 
orientação 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

 
16. Pense em um dos recursos acima que você tentou na última vez em que teve dificuldade para 
respirar ou tornozelos inchados....  
(Marque UM número para cada um dos recursos) 

 Eu não 
tentei 
nada 

Não 
tenho 

certeza 

Tenho 
pouca 

certeza 

Tenho 
certeza 

Tenho 
absoluta 
certeza 

Você tem certeza de que este recurso o ajudou? 0 (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 

 
SEÇÃO C : 
De maneira geral, você está confiante sobre: 

 Não 
confiante 

Um pouco 
confiante 

Muito 
confiante 

Extremamente 
confiante 

1.Estar livre dos sintomas de 
Insuficiência cardíaca? (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

2.Seguir o tratamento recomendado? (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

3.Avaliar a importância de seus 
sintomas?  
 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

4. Reconhecer alterações na saúde, 
caso elas ocorram? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

5. Fazer algo que possa aliviar seus 
sintomas 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

6. Avaliar se um medicamento 
funciona? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 

 
 
 

 ___________________________________ Assinatura do Responsável 
____/_____/______ 
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Anexo 8. Aprovação do Comitê de Ética – Brasil 
 

  



 

1 
 

 

 

Anexo 9. Registro REBEC. 

 

 


