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RESUMO 

 Objetivos: Identificar o perfil sócio-demográfico dos pacientes submetidos à cirurgia 
valvar e/ou portadores de fibrilação atrial que fazem uso da terapia de 
anticoagulação oral e de fármacos da classe dos anti-hipertensivos, antiarrítmicos 
e/ou diuréticos; correlacionar o nível de qualidade de vida de pacientes que fazem 
uso de fármacos potencialmente geradores de disfunções sexuais; testar a 
independência entre satisfação da vida sexual com a importância atribuída pelos 
pacientes para a qualidade de suas vidas; comparar a importância e satisfação 
atribuída à vida sexual do grupo de pacientes submetidos à cirurgia valvar; 
portadores de fibrilação atrial (FA) e o grupo de portadores de ambos os 
diagnósticos; discutir o impacto dos resultados e o seu reflexo na assistência de 
enfermagem. Método: Pesquisa observacional do tipo transversal com abordagem 
quantitativa dos dados. Cenário: ambulatório de terapia de anticoagulação oral 
(TAO) do Instituto Nacional de Cardiologia (INC). Período de coleta: entre agosto e 
outubro de 2011. Amostragem: amostra de conveniência de 30 pacientes limitados 
ao período de coleta. Critérios de inclusão: homens adultos submetidos cirurgia de 
troca valva ou portador de FA crônica em uso de varfarina por via oral. Tratamento 
dos dados: estatística descritiva e inferencial com adoção de medidas de correlação 
de pearson; teste exato de Fisher e o teste de Wilcoxon com adoção do nível de 
significânia de 5%. Resultados: Correlação significativa positiva (r= 0,56) entre a 
satisfação sexual e a sua importância; significativa negativa (r=-0,68)  entre o tempo 
de tratamento da classe do inibidor da ECA com o índice de qualidade de vida (IQV) 
e a vida sexual (r=-0,78); a importância atribuída ao sexo dos pacientes que foram 
submetido à cirurgia de troca valva e que possuem FA (p=0,048). Conclusão: 
Apesar dos resultados estatísticos não permitirem a rejeição das hipóteses nulas 
testadas, há evidente literária da associação da terapia farmacológica cardíaca e 
dos fatores de risco com a disfunção sexual, o que sinaliza quanto à necessidade de 
orientação de maneira mais abrangente o paciente cardiopata. Entretanto, o déficit 
do conteúdo referencial, dificulta a implementação de uma orientação expressiva do 
Enfermeiro quanto à sexualidade da população assistida. Sendo assim, o presente 
trabalho também se presta a denunciar a negligência pela qual o assunto vem 
sendo tratado nas pesquisas, no ensino e na prática de enfermagem. 
Palavras-chaves: Enfermagem; Efeitos farmacológicos; Qualidade de Vida; 
Reabilitação. 

 



ABSTRACT 

Objectives: To identify the socio-demographic profile of patients undergoing valve 
surgery and/ or atrial fibrillation who use oral anticoagulation therapy and dugs and/ or 
diuretics, to correlate the level of quality of life of patients who use drugs potentially 
generating sexual dysfunction; test the independence between sexual satisfaction of the 
importance attached by patients to the quality of their lives, to compare the importance 
and satisfaction with sex live given on the quality of life of patients post-operative valve 
surgery to those patients with atrial fibrillation (AF), using these medications, discuss the 
impact of the results and its reflection in nursing care. Method: A cross-sectional 
observation study with quantitative approach the data. Scenario: out patient oral 
anticoagulation therapy (OAT) from de National Institute of Cardiology (INC). Collection 
period: between august and October 2011. Sample: a convenience sample of 30 
patients limited to the collection period. Inclusion criteria: adult men undergoing valve 
replacement surgery or patients with chronic atrial fibrillation used warfarin orally. 
Treatment of data: descriptive and inferential statistics with the adoption of measures of 
correlation, test exact of fisher, and the test of Wilcoxon of determining the level of 
significance of 5% . Results: correlation significant positive (r= 0,56), only as to the of 
sexual satisfaction and  its importance, correlation significant negative (r=-0,68) only 
time of treatment of the ACE inhibitor class with the index of quality of life (IQV) and 
sexual life (r=-0,78);, the importance of sexual and patients who had surgery for valve 
replacement and have AF (p=0,048).. Conclusion: Although the statistical results do not 
permit the rejection of the null hypotheses tested, there are obvious literary association 
of drug therapy and cardiac risk factors associated with sexual dysfunction, which 
signals the need for a more comprehensive orientation of the cardiac patient. However, 
with the deficit of referential content, hinders the implementation of an expressive 
orientation of the nurse about the sexuality of people assisted. Therefore, this study also 
lends itself to denounce the negligence by which the issue has been addressed in 
research, education and nursing practice.  
Keywords: Nursing; Pharmacological Effects; Quality of Life; Rehabilitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estatísticas mundiais dão conta que as doenças cardiovasculares (DCV) no 

início do século XX eram responsáveis por menos de 10% dos óbitos em todo o mundo, 

mas ao final daquele mesmo século, esse grupo de doenças causou aproximadamente 

a metade dos óbitos nos países desenvolvidos e 25% nos países em desenvolvimento, 

onde se inclui o Brasil (ALMEIDA, et al, 2003, p.41).  
A Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que as doenças 

cardiovasculares são as principais causas de mortes no mundo de hoje (BRASIL, 

2009). 

No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa 

de morte desde a década de 60. Em 2006, 27,4% dos óbitos foram decorrentes de 

doenças cardiovasculares, passando à 37% quando excluídos os óbitos por causas mal 

definidas e pela violência. Salienta-se que a doença arterial coronariana representa 

aproximadamente 1/3 destes óbitos (BRASIL, 2009). São estimados 25 milhões de 

óbitos em 2020, sendo que a maior causa de morte serão as doenças específicas do 

coração (ALMEIDA, et al, 2003, p. 41). 

As sociedades desde tempos remotos se estruturam dentro de uma lógica 

patriarcal, em que as atividades de sustento e segurança são atribuídas ao homem e, a 

mulher era renegada a criação dos filhos e do lar. Esse modelo persistiu até a década 

de 1970, onde as mulheres passaram a se tornar independentes, e diversos episódios 

marcantes podem ser lembrados como coadjuvantes dessa quebra de barreiras 

(RIBEIRO, 2011).  

Um momento marcante e fundamental para a liberdade feminina ocorreu em 

1962 em decorrência do desenvolvimento da pílula anticoncepcional, descoberta que 
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propiciou mudanças na postura das mulheres, com forte impacto nas relações e 

comportamentos das pessoas, mas que também provocou muitos debates e polêmicas 

nos âmbitos científico, social, religioso, moral e ético. À época, a pílula foi criticada por 

setores da sociedade porque permitia mudanças no comportamento sexual, dando 

controle e maior liberdade às mulheres, alterando o quadro social e o processo natural. 

Mundialmente, pode-se citar o episódio conhecido como Bra-Burning ou “A 

queima dos sutiãs”, evento de protesto com cerca de 400 ativistas do Women’s 

Liberation Movement contra a realização do concurso de Miss América em 7 de 

setembro de 1968, na cidade de Atlanta, onde as ativistas protestavam contra a 

ditadura da beleza, a opressão e a exploração feminina (RIBEIRO, 2011). 

A independência feminina representa, atualmente, aumento de 

responsabilidade para as mulheres em detrimento da sua própria essência. E desde 

então, é cada vez maior o número de mulheres no mercado de trabalho, executando 

com elegância e criatividade, papeis antes realizados pelos homens (RIBEIRO, 2011). 

Dada a associação entre aumento da expectativa de vida e modificação total 

no estilo de vida decorrente da industrialização e tecnologia, resultou aumento do 

sedentarismo, da obesidade, das desordens lipídicas e dos níveis de pressão arterial 

associada com a maior aceitação do tabagismo e do etilismo pela sociedade (QUILICI, 

2009, p. 676). 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) reconhece a existência de fatores 

de risco modificáveis e não modificáveis. Um fator de risco pode ser considerado 

qualquer situação, hábito, condição ambiental ou fisiológica capaz de predispor a um 

indivíduo ou grupo a uma doença ou a um estado não saudável (QUILICI, 2009, p. 

676). 

Os fatores de risco modificáveis, tais como: hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes mellitus, dislipidemias, tabagismo, sedentarismo e estresse, são fatores que 

podem ser mudados, prevenidos e tratados. Para tanto, é necessário cooperação por 

parte do cliente, pois o controle dos fatores só é possível se há alteração ou 

modificação em seu estilo de vida e seus hábitos pessoais (LEITE, FIGUEIREDO, 

ERDMANN, 2010). 
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Dentre as causas não modificáveis, as quais não podem ser mudadas ou 

tratadas, estão: a idade, a etnia, o sexo e a hereditariedade, neste sentido o sexo 

masculino é mais propenso às DVC do que o sexo feminino (QUILICI, 2009, p.676). 

A maior incidência de mortalidade masculina no ano de 2005 decorreu de 

enfermidades do aparelho circulatório, atingindo, preferencialmente a população idosa 

(72,2%). Naquele mesmo ano os óbitos por causas cardiovasculares entre indivíduos 

de 25-59 anos foi 26,8%, o que é um percentual bastante expressivo. Ressente-se a 

perda anual de muitas vidas e grande parte da força produtiva em óbitos que poderiam 

ser perfeitamente evitados, caso houvesse uma efetiva política de prevenção primária 

(BRASIL, 2008). 

Dentre as muitas doenças cardiovasculares existem as arritmias, que referem-

se a qualquer ritmo cardíaco que não seja o ritmo sinusal. O impulso elétrico normal, 

que estimula e compassa o músculo cardíaco origina-se no nodo sinusal, localizado 

próximo à veia cava superior, no átrio direito (WOODS, 2005, p. 375). A fibrilação atrial 

(FA) é a arritmia cardíaca sustentada mais comum na prática clínica e consiste em uma 

taquiarritmia supraventricular. Segundo Camm (2010), a FA é responsável por 

aproximadamente um terço das hospitalizações por distúrbios do ritmo cardíaco e sua 

prevalência é de 1 a 2% na população geral. O mesmo autor estima que dentro de 50 

anos esse percentual dobre devido ao envelhecimento da população. 

Outra doença cardiovascular de grande prevalência são as valvulopatias. As 

valvas cardíacas competentes mantêm um fluxo unidirecional de sangue pelo coração, 

bem como as circulações pulmonar e sistêmica. Já as valvas doentes, que restringem o 

fluxo anterógrado de sangue, dada a incapacidade de completa abertura são referidas 

como estenóticas. Por outro lado, as que fecham incompetentemente e permitem o 

refluxo do sangue são referidas como regurgitantes, incompetentes ou insuficientes. A 

disfunção valvar pode ser primariamente estenótica ou regurgitante, ou ser uma lesão 

“mista”, quando uma valva que não se abre e não se fecha adequadamente (WOODS, 

2005, p. 375). 

Mediante a confirmação, por exames diagnósticos, de alguma doença 

cardíaca, o tratamento pode ser por meio de diversos procedimentos, como: mudanças 

nos hábitos de vida, terapia medicamentosa e/ou intervenção cirúrgica (LEITE, 
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FIGUEIREDO, ERDMANN, 2010). A cirurgia cardíaca é realizada quando a 

probabilidade de uma vida útil é maior com o tratamento cirúrgico do que com o clínico 

(QUILICI, 2009,p.809). 

Independente da realização do procedimento, o paciente cardiopata deve ter 

um acompanhamento profissional dada a necessidade perene de tratamento 

farmacológico. No caso dos pacientes portadores de FA os objetivos da terapia são: a 

manutenção do ritmo sinusal pós-reversão, que é possível através do uso de fármacos 

antiarrítmicos; o controle da frequência cardíaca, realizado através da utilização de 

fármacos beta-bloqueadores; e a anticogulação dado o risco de formação de trombo 

mural nos átrios devido à estase sanguínea (LORGA FILHO, 2003). 

A anticoagulação também é um tratamento imprescindível aos pacientes 

submetidos às cirurgias valvulares que utilizam as valvulas metálicas. Os fármacos anti-

hipertensivos, antiarrítmicos e diuréticos podem ou não fazer parte a rotina dos 

mesmos. Estes indivíduos necessitam de Terapia de Anticoagulação Oral (TAO) por 

tempo indeterminado, pois uma das principais complicações do uso de válvulas 

metálicas incluí eventos tromboembólicos (WOODS, 2005, p. 377). 

Pelo exposto, afloram diversas necessidades do paciente cardiopata, seja no 

que se refere ao aporte sanguíneo, transporte de oxigênio ou; quanto a nutrição 

tecidual, as quais são de maior prioridade de sobrevivência, pois são as que, em geral, 

os indivíduos procuram satisfazer em primeiro lugar (GALDEANO; ROSSI; NOBRE; et 

al 2003). 

Considerando teóricos, a serem melhor discutidos em capítulo próprio, as 

necessidades humanas básicas ou fisiológicas são de respiração, alimento, água, sono, 

homeostase, excreção e sexo (VITÓRIA REGIS; PORTO, 2006). Assim sendo, o que 

verifiquei no dia a dia do meu cuidar como acadêmica é uma negligência por parte do 

Enfermeiro na identificação da necessidade da atividade sexual desses pacientes, tal 

como preconizado por Maslow é tão importante quanto o oxigênio (MASLOW, 1954).  

      Assim, a presente pesquisa é parte integrante de um projeto intitulado: 

“Análise da efetividade das Intervenções de Enfermagem à pacientes em uso de 

anticoagulante oral portadores de válvulas metálicas e fibrilação atrial”, desenvolvido 

pelo Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA), da 
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Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), Universidade federal 

Fluminense, em cooperação com o Instituto de Nacional de Cardiologia (INC). 

O enfermeiro tem o compromisso de intervir no processo saúde-doença com 

planejamento da assistência, baseado no conhecimento técnico-científico. A 

individualização da assistência é preconizada para melhor qualidade dos cuidados e 

voltada às necessidades humanas desses pacientes (QUILICI, 2009, p. 809). 

Uma das principais estratégias na abordagem das doenças cardíacas é o 

programa de reabilitação cardíaca que, consiste numa abordagem individualizada aos 

pacientes, realizada por uma equipe multiprofissional, que compreende além do 

exercício físico, orientações nutricionais, psicossociais e estímulos a mudanças dos 

hábitos de vida (BERRY; CUNHA, 2010). 

Na manutenção da terapêutica farmacológica dos pacientes submetidos à 

troca valvar e/ou portadores de FA, uma das frequentes queixas relatadas é a 

disfunção sexual, aliada a dúvidas sobre a segurança no retorno à atividade sexual. A 

maioria das drogas utilizadas pode causar alterações na atividade sexual. Dentre esses 

fármacos os que mais contribuem para tais alterações são os anti-hipertensivos, 

antiarrítmicos e os diuréticos (ABREU, 2000, p.36; STEIN; HOHMANN, 2006, p.63). 

Entre os fatores de morbidade que acometem o sexo masculino, pode ser 

enfatizado as disfunções sexuais, notadamente a disfunção erétil (DE) que acomete 

cerca da metade dos homens depois dos cinquenta anos e, que é, um importante 

marcador para certas doenças, como a coronariopatia e a diabetes (BRASIL, 2008). 

Pesquisas da OMS identificam a saúde sexual como fator que mais interfere na 

qualidade de vida da população masculina. Infelizmente, a maioria dos profissionais da 

saúde não está capacitada a realizar o tratamento adequado das disfunções sexuais 

masculinas que incluem a psicoterapia associada a farmacoterapia. O tratamento limita-

se, geralmente a uma forma parcial de abordagem, ou seja, é estabelecido, somente, o 

tratamento psicológico ou farmacológico, esquecendo-se que cada vertente terapêutica 

não é excludente, mas ambas são essenciais e se complementam (BRASIL, 2008). 

Neste contexto, a manutenção da atividade sexual é considerada como 

integrante no aumento da auto-estima e melhora na qualidade de vida (QV) do paciente 

cardíaco (ALBANESI, 2000). A QV é o termo que tem sido utilizado quando se pretende 
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enfocar aqueles aspectos que são influenciados pela doença e/ou tratamento 

(FAYERS; MACHIN, 2007).  

Na literatura específica, observa-se que se trata de um conceito complexo, que 

admite uma diversidade de significados, com variadas abordagens teóricas e inúmeros 

métodos para medida do conceito. A essência da qualidade de vida baseia-se na 

experiência de vida de cada pessoa e só a ela cabe julgá-la, de acordo com seus 

valores e preferências (NOVATO; GROSSI; KIMURA, 2007).  

A avaliação da QV de indivíduos com condições crônicas tem sido objeto de 

investigação na área da saúde, sendo considerada como importante indicador dos 

resultados terapêuticos em diferentes situações clínicas sendo possível o planejamento 

de intervenções psicossociais que levem a um maior bem estar (NOVATO; GROSSI; 

KIMURA, 2007). 

O enfermeiro exercendo a sua função assistencial através da Consulta de 

Enfermagem (CE) tem a possibilidade de transformar sua experiência na singularidade 

do outro. A educação em saúde realizada durante a prática assistencial da CE 

vislumbra a melhoria do tratamento e da qualidade de vida destes clientes (ROSAS, 

2003). 

Dessa forma se faz necessária maior atenção relacionada à QV desses 

indivíduos considerando que a CE é o cuidar globalizado e individualizado. Em uma 

vivência que é própria do enfermeiro e define as necessidades sentidas, as quais serão 

únicas na tomada de decisão, na manutenção da saúde dos mesmos e 

consequentemente, da coletividade (ROSAS, 2003). 

 
1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 Qual o perfil sócio-demográfico de homens submetidos à cirurgia valvar e de 

portadores de FA em uso de anticoagulante orais? 

 Qual a qualidade de vida desses pacientes cardiopatas, após a realização 

do procedimento cirúrgico e/ou o diagnóstico de FA em vigência de fármacos 

potencialmente geradores de disfunções sexuais, relacionando a importância e 

satisfação da vida sexual? 
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 Existe diferença na qualidade de vida dos pacientes cardiopatas 

anticoagulados em uso de fármacos geradores de disfunções sexuais que sofreram 

intervenção cirúrgica e os portadores de fibrilação atrial.? 

1.2 OBJETO DE PESQUISA 

• Qualidade de Vida relacionada à importância e a satisfação da vida sexual, de 

homens submetidos à cirurgia valvar e/ou portadores de fibrilação atrial em uso 

de Terapia de Anticoagulação Oral (TAO) e fármacos potencialmente geradores 

de disfunções sexuais. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Gerais 

• Analisar a qualidade de vida de pacientes submetidos à cirurgia valvar e/ou 

portadores de fibrilação atrial, acompanhados em ambulatório de terapia de 

anticoagulação oral e em uso de fármacos potencialmente geradores de 

disfunções sexuais.  

1.3.2 Específicos 

• Identificar o perfil sócio-demográfico dos pacientes submetidos à cirurgia valvar 

e/ou portadores de fibrilação atrial que fazem uso da terapia de anticoagulação 

oral e de fármacos da classe dos anti-hipertensivos, antiarrítmicos e/ou 

diuréticos; 

• Correlacionar o nível de qualidade de vida de pacientes que fazem uso de 

fármacos potencialmente geradores de disfunções sexuais; 

• Testar a independência entre satisfação da vida sexual com a importância 

atribuída pelos pacientes para a qualidade de suas vidas; 

• Comparar a importância e satisfação atribuída à vida sexual do grupo de 

pacientes submetidos à cirurgia valvar; portadores de fibrilação atrial (FA) e o 

grupo de portadores de ambos diagnósticos. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

Estima-se que após um diagnóstico ou procedimento cardíaco cerca de 25% 

dos pacientes  cardiopatas retornem à vida sexual normal, apresentando as mesmas 

frequencias e intensidades prévias; metade dos pacientes retoma a vida sexual  com 

algum grau de diminuição em frequencia e /ou intensidade e os 25% restantes não 

reassumem sua vida sexual. O manejo dos pacientes com doença cardíaca inclui uma 

grande diversidade de agentes e procedimentos invasivos de variados graus. Tais 

procedimentos produzem diferentes níveis de restrição à atividade física e, com ela, 

impactos distintos na vida. (THORSON, 2003). 

A atividade sexual é vista pela maioria dos profissionais e pacientes como 

“tabu” e, assim sendo, acaba estigmatizada e deixada de lado nos diferentes momentos 

de interação entre profissionais e seus pacientes (STEIN; HOHMANN, 2006, p.62). 

A sexualidade é uma parte importante da saúde humana e deve ser tratada em 

numerosos aspectos da assistência de enfermagem. Muitos enfermeiros têm dificuldade 

em proporcionar aos pacientes cuidados na área da sexualidade, no entanto, e 

geralmente não abordam as preocupações sexuais (WATERHOUSE, J, 1998).  

Maslow concebeu a teoria da motivação humana baseada na hierarquia das 

necessidades humanas básicas. Esta teoria parte do princípio de que todo ser humano 

tem necessidades comuns que motivam seu comportamento no sentido de satisfazê-

las, associando-as a uma hierarquia. O ser humano, como está sempre buscando 

satisfação, quando experimenta alguma satisfação em um dado nível, logo se desloca 

para o próximo e assim sucessivamente. Na sua teoria Maslow classifica, 

hierarquicamente, as necessidades em cinco níveis, a saber: 

No primeiro nível estão necessidades básicas ou fisiológicas: aquelas 
diretamente relacionadas à existência e a sobrevivência do ser humano, 
estando neste grupo as necessidades de alimento, água, vestuário, sexo e 
saneamento. Para Maslow, as necessidades fisiológicas são o ponto de 
partida para a teoria, pois elas são primordiais. No segundo nível estão as 
Necessidades de segurança: estão nesse grupo as necessidades 
relacionadas à proteção individual contra perigos e ameaças como, por 
exemplo, a necessidade de saúde, trabalho, seguro, previdência social e 
ordem social. Maslow ressalta que a necessidade de segurança permite o 
indivíduo dar preferência pelas coisas familiares, tender por uma religião ou 
filosofia de vida e pelas rotinas do dia a dia. No terceiro nível estão as 
Necessidades sociais: relacionadas à vida em sociedade, englobando 
necessidades de convívio, amizade, respeito, amor, lazer e participação. 
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Estas são as necessidades de convívio social referindo as necessidades de 
afeto das pessoas que convivemos tais como; amigos, noiva, esposa e 
filhos. No nível seguinte estão as Necessidades do ego (estima): guardam 
relação com a autosatisfação, caracterizando-se como necessidades de 
independência, apreciação, dignidade, reconhecimento, igualdade subjetiva, 
respeito e oportunidades. E no último nível estão as Necessidades de auto-
realização: expressam o mais alto nível das necessidades estando 
diretamente relacionadas à realização integral do indivíduo (VITORIA 
REGIS; PORTO, 2006). 

Considerando as necessidades humanas básicas, no programa de reabilitação 

cardíaca deve haver uma abordagem multidisciplinar, incluindo a real participação dos 

enfermeiros, para esclarecerimentos de enfoques multifatoriais da doença coronariana, 

de seu processo de reabilitação e das orientações educativas direcionadas ao retorno à 

vida sexual dos pacientes (STEIN; HOHMANN, 2006, p.62). 

As doenças cardiovasculares interferem na atividade sexual dos pacientes e na 

vasta maioria das vezes atua como um fator complicador. Isso tem sido observado 

basicamente por duas razões principais: 1) pelo diagnóstico cardíaco e todas as 

implicações psicológicas que tal “marca” acarreta, como ansiedade, medo da morte, 

restrição na atividade física; 2) a necessidade do uso de diversos fármacos capazes de 

produzir efeitos adversos que prejudicam o desempenho sexual (especialmente pelo 

desencadeamento de disfunção erétil e/ou perda da libido) (STEIN; HOHMANN, 2006, 

p.62). 

Praticamente, todas as classes de fármacos usados no tratamento das 

doenças cardiovasculares podem causar alterações na atividade sexual, e um 

percentual não desprezível das disfunções sexuais pode ser causado pelos agentes 

usados. Os fármacos que mais comumente causam disfunções sexuais são os anti-

hipertensivos, antiarrítmicos e os diuréticos (STEIN; HOHMANN, 2006, p.63). 

A prevalência de disfunção sexual na reabilitação cardíaca é muito alta. Isto 

exige habilidades em relação ao diagnóstico e tratamento da disfunção sexual. Além 

disso, há muitos impedimentos que estão relacionados principalmente quanto ao 

sistema de saúde vigente (GUNZLER; HARMS; KRISTON; et al; 2007). 

Os pacientes que apresentam alguma disfunção sexual frequentemente, 

sofrem de depressão e uma menor qualidade de vida. A qualidade de vida só pode ser 

melhorada, se a equipe profissional considerar necessidade de atenção às patologias 
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coexistentes à doença cardiovascular, no programa de tratamento dos pacientes 

(GUNZLER; HARMS; KRISTON; et al; 2007). Dentro dessa óptica, o conhecimento 

insuficiente e a falta de habilidade, não desenvolvida no meio acadêmico, em lidar com 

a sexualidade, com o sexo e a atividade sexual em termos de saúde, instigam novos 

estudos e investigações nesse campo em termos técnico-científicos, éticos e humanos. 

Neste sentido, a qualidade de vida com enfoque na atividade sexual alterada, 

particularmente, do cliente pós – operatório cardíaco e/ou portador de fibrilação atrial 

em uso de anti-hipertensivos, antiarrítmicos e/ou diuréticos, cujo uso prolongado 

predispõe a disfunções sexuais, entre outros problemas subjacentes a sexualidade, não 

poderiam ser ignorados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES – TRATAMENTO CIRÚRGICO 

As DCV têm se apresentado, nas últimas décadas, em proporções expressivas 

dentre as causas de morbidade e mortalidade, tanto nos países desenvolvidos como 

naqueles em desenvolvimento. No Brasil, é a principal causa de morte, vitimando 

300.000 brasileiros por ano (GALDEANO; et al, 2003). 

É perceptível nesse período a melhora na atenção à saúde, que se traduziu em 

aumento de expectativa de vida na maioria dos países ocidentais. Mesmo assim, a 

despeito de enormes avanços no diagnóstico, entendimento dos mecanismos 

fisiopatológicos e tratamento, as DCV continuam sendo a principal causa de 

morbimortalidade em indivíduos > 50 anos de idade, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2009). 

No Brasil, foram pagas 41.989 Cirurgias de Revascularização do Miocárdio 

(CRM) pelo Ministério da Saúde entre janeiro de 1996 e dezembro de 1998. A taxa de 

mortalidade foi de 7,2 óbitos hospitalares por 100 cirurgias. A idade média dos 

pacientes foi de 59,9 anos e 35,4% das cirurgias foram realizadas em pacientes com 

idade acima de 64 anos. O sexo masculino representou 67,5% dos casos. Em média os 

pacientes permaneceram 15 dias hospitalizados. Os pacientes permaneceram em 

média 3,8 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (NORONHA, et al, 2003). 

A doença cardíaca e seu tratamento cirúrgico podem representar uma nova 

realidade, abruptamente imposta, que desestrutura o paciente que se sente atingido em 

sua autoimagem, tem medo do seu estado de saúde e fica à mercê de profissionais que 

nem sempre lhe transmitem segurança e empatia. A ameaça à saúde também provoca 

ansiedade nessa pessoa já fragilizada pelo seu estado clínico (GOMES, 1998, p.30). 
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Quando a cirurgia cardíaca é indicada, é comum que seja vivenciada de forma 

ambivalente. Por um lado, a percepção do paciente flui de uma intervenção mágica, 

miraculosa, que o livrará do risco de um infarto. Do outro lado, está o medo da morte, 

durante e após o procedimento anestésico-cirúrgico, e o receio de sofrer danos 

irreversíveis. Em situações como essas, é comum que uma gama de fantasias e 

sentimentos ocupem a mente do doente (VARGAS; MAIA; DANTAS, 2006). 

Segundo Galdeano et al. (2003), existem três tipos de cirurgia cardíaca: as 

corretoras (fechamento de canal arterial, de defeito de septo atrial e ventricular), as 

reconstrutoras (revascularização do miocárdio, plastia de valva aórtica, mitral ou 

tricúspide) e as substitutivas (trocas valvares e transplantes).  

Segundo Quilici (2010, p.810), o período perioperatório pode levar o paciente a 

refletir sobre seus sentimentos, emoções, hábitos de vida, sua resposta aos fatores 

estressantes, o mal cuidado consigo, o modo como interpreta seu papel social, familiar 

e profissional. Nesse momento, também percebe que o coração é uma bomba 

circulante e tem mais funções que, meramente, a representação dos sentimentos.  

Pode-se dividir esse período em três fases: fase pré-operatória, onde há o 

conhecimento desse paciente como um todo, iniciando o planejamento de cuidados de 

enfermagem e levantando dados históricos do mesmo; fase intraoperatória, quando o 

enfermeiro prepara toda a conduta cirúrgica para a realização satisfatória da cirurgia; e 

por fim, a fase pós-operatória, que se inicia com a saída do cliente da sala de operação 

até a alta hospitalar (QUILICI, 2010, p.810). 

A implementação do plano de cuidados pós-operatório deve ser criteriosa, 

individualizada e executada por profissionais treinados e qualificados. No período da 

fase pós-operatória, didaticamente divide -se em três etapas: imediato: compreende as 

primeiras 12 ou 24 horas após o término da cirurgia; mediato: inicia-se após as 

primeiras 24horas e se desenvolve por um período variável até o dia da alta hospitalar. 

Nas grandes cirurgias ele pode prolongar-se por 1 semana até 10 dias; tardio: entende-

se por 1 ou 2 meses até a completa cicatrização das lesões ou a fase de ganho 

ponderal (JORGETTO; NORONHA, 2005). 
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2.2 CIRURGIA CARDÍACA NO BRASIL 

O advento da cirurgia cardíaca é um fato recente. Na Europa, bem como no 

Brasil, até fins do século XIX não eram realizados procedimentos cirúrgicos, na 

realidade, a medicina não era uma profissão unificada. No que concerne à cardiologia, 

tais procedimentos eram totalmente inexistentes, salvo aqueles mais simples, os quais 

ficavam a cargo do “barbeiro”, “barbeiro-sangrador” ou “cirurgião-barbeiro”, que 

praticava sangrias e escarificações, aplicava ventosas, sanguessugas e clisteres, 

lancetava abscessos, fazia curativos, excisava prepúcios, tratava as mordeduras de 

cobras, arrancava dentes, etc. A grande maioria era constituída de leigos, incultos e de 

humilde classe social (BRAILE; GODOY, 1996). 

No Brasil, a cirurgia cardíaca se difundiu rapidamente. Em 1956, a cirurgia 

pioneira com circulação extracorpórea (CEC), foi realizada pelo Dr. Hugo Felipozzi, do 

Instituto de Cardiologia “Sabbado D’Ângelo”. No Hospital das Clínicas de São Paulo, a 

primeira cirurgia nessas condições foi realizada em 1958, pelo Prof. Dr. E. J. Zerbini e 

sua equipe. A partir desta data, cada vez mais, a cirurgia cardíaca vem crescendo e se 

desenvolvendo no país (BRAILE, 1996). 

No ano de 1994, foram realizadas no Brasil 35.000 operações cardíacas com 

circulação extracorpórea, das quais, metade para revascularização miocárdica. As 

operações foram realizadas em 142 centros distribuídos por todo o país, com a 

participação de 350 cirurgiões associados à Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Cardiovascular. O avanço científico do século XX desmistificou o coração como sede da 

alma, colocando-o em um patamar hierárquico não muito distante dos demais órgãos 

do corpo (BRAILE; GODOY, 1996). 

2.2.1 Circulação extracorpórea 

A fase moderna da cirurgia cardíaca teve início com o advento da CEC. Esta 

tecnologia permitiu aos cirurgiões, parar o coração, incisar suas paredes, examinar 

detalhadamente o seu interior e corrigir as lesões existentes, sob visão direta (SOUSA; 

ELIAS, 2006). 



27 

De acordo com Sousa e Elias (2006), a circulação extracorpórea, em um 

sentido mais amplo compreende o conjunto de máquinas, aparelhos, circuitos e 

técnicas, mediante as quais se substituem temporariamente, as funções do coração e 

dos pulmões, enquanto aqueles órgãos ficam excluídos da circulação. As funções de 

bombeamento do coração são desempenhadas por uma bomba mecânica e as funções 

dos pulmões são substituídas por um aparelho capaz de realizar as trocas gasosas com 

o sangue. Um número de tubos plásticos une os diversos componentes desse sistema 

entre si e ao paciente, constituindo a porção extracorpórea da circulação. A oxigenação 

do sangue, o seu bombeamento e circulação fazem-se externamente ao organismo do 

indivíduo.  

A parte motora do aparelho coração-pulmão artificial compreende uma bomba 

mecânica que impulsiona o sangue através do sistema circulatório do paciente e a parte 

oxigenador, que permite a introdução do oxigênio no sangue e a remoção do dióxido de 

carbono (CO2) (GOMES; CONCEIÇÃO, 1985). 

No seu início, a circulação extracorpórea era limitada a oxigenar e bombear o 

sangue por períodos curtos, suficientes apenas para a realização das operações mais 

simples. Os equipamentos eram artesanalmente construídos e as técnicas eram 

rudimentares. Os procedimentos de maior porte, frequentemente, se acompanhavam de 

grandes complicações, raramente reversíveis (SOUSA; ELIAS, 2006). 

A circulação extracorpórea moderna, não apenas substitui as funções 

cardiopulmonares, mas ao mesmo tempo, preserva a integridade celular, a estrutura, a 

função e o metabolismo dos órgãos e sistemas do indivíduo, enquanto operações mais 

complexas e prolongadas são realizadas pela equipe cirúrgica (SOUSA; ELIAS, 2006). 

Os progressos com relação à indicação das cirurgias, a possibilidade da sua 

realização em pacientes idosos e em crianças, mesmo recém-nascidas, em portadores 

de lesões mais complexas, em pacientes graves com doenças sistêmicas associadas, a 

cirurgia na fase aguda e nas complicações do infarto do miocárdio, das dissecções 

aórticas, do implante de corações artificiais e mesmo a cirurgia dos transplantes 

cardíacos, estimularam a evolução das técnicas de circulação extracorpórea e o 

desenvolvimento dos equipamentos mais sofisticados disponíveis nos dias atuais 

(SOUZA, 1985). 
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Desde a pioneira operação realizada por Gibbon em 1853, até os dias atuais 

ocorreram o nascimento, o crescimento e o desenvolvimento da cirurgia cardíaca, e 

com ela, da CEC, se fizeram com velocidade inigualável, sendo suplantada, apenas, 

pela velocidade do desenvolvimento da informática (SOUSA; ELIAS, 2006). 

2.2.2 Tipo de cirurgia cardíaca comuns no adulto 

O tratamento cirúrgico só é indicado quando a probabilidade de sobrevivência é 

maior do que com o clínico. A abertura do esterno para acesso ao coração, introduzida 

por Milton, em 1987, tem sido evitada sempre que possível. Lança-se mão de 

procedimentos cardiológicos invasivos com cateteres ou balões e, ultimamente, de 

abordagens cirúrgicas por meio de reduzidas incisões torácicas com ou sem o auxílio 

de videotoracoscopia (ACUFF et al., 1996). 

2.2.2.1 Revascularização do miocárdio 

A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) consiste em enxertar veias 

ou artérias, através do processo de anastomose nas artérias coronárias com obstrução 

total ou parcial. Ela tem por objetivo criar pontes nos locais obstruídos ou parcialmente 

obstruídos, possibilitando melhor irrigação do músculo cardíaco afetado. Este tipo de 

cirurgia é realizado em vasos que apresentam pelo menos 50% de obstrução (LEITE; 

FIGUEIREDO; ERDMANN, 2010). 

Os vasos nos quais o procedimento é mais utilizado são: a artéria mamária 

interna, como primeira opção, a veia safena, a artéria radial, a artéria gastroepiploica e 

a artéria ulnar. Caso a veia safena magna não se mostre adequada, a outra opção de 

enxerto venoso é a veia safena parva. Uma outra opção de enxerto é a veia cefálica, 

mas em geral, suas paredes são finas e seu índice de oclusão é alto (GALACHO; 

PERES, 2000). 

As indicações da CRM são para pacientes muito sintomáticos que apresentem 

intolerância aos medicamentos, para alívio do quadro anginoso não controlado por 

terapêutica medicamentosa máxima, especialmente quando há comprometimento da 

qualidade de vida do mesmo. Há também indicação para pacientes que apresentem 
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lesões importantes que são sejam passíveis de tratamento com angioplastia ou stent, 

que consiste em uma tela instalada no interior da artéria coronária, proporcionando que 

o fluxo sanguíneo volte ao padrão normal em artéria que sofrei obstrução (AULER, et 

al, 2004). 

2.2.2.2 Cirurgia valvar 

O coração possui quatro valvas: duas semilunares (aórtica e pulmonar) e duas 

atrioventriculares (mitral e tricúspide). Essas valvas podem apresentar algum nível de 

estreitamento (estenose), dificultando a passagem normal do sangue, por não 

apresentarem uma abertura adequada. De acordo com o grau desse estreitamento, faz-

se necessária à intervenção cirúrgica. Para cada uma delas, existem achados 

característicos e distintos. (LEITE; FIGUEIREDO; ERDMANN, 2010). 

A doença valvar apresenta particularidades relacionadas ao sexo. A 

identificação dessas diferenças é fundamental para o manejo clínico adequado. Com o 

declínio da doença reumática nos países desenvolvidos, a doença valvar degenerativa 

tornou-se a etiologia preponderante. Entretanto, nos países em desenvolvimento, a 

doença cardíaca reumática com comprometimento valvar é ainda bastante comum. A 

prevalência de insuficiência mitral resultante de prolapso da valva mitral é semelhante 

em ambos os sexos, porém aumenta nos homens com mais de 50 anos de idade. A 

estenose mitral ocorre quase que exclusivamente no sexo feminino, e nos países em 

desenvolvimento é comum o aparecimento dos primeiros sintomas na gestação, ao 

contrário do que ocorre nos países desenvolvidos, em que a afecção se manifesta na 

quinta e na sexta décadas de vida. Na estenose aórtica existe uma resposta 

diferenciada da hipertrofia ventricular relacionada ao sexo. As mulheres desenvolvem 

mais hipertrofia que os homens. Todas essas evidências afetam evolução das mulheres 

com doença cardíaca valva (MACHADO, 2009). 
As valvopatias crônicas cursam, na maior parte das vezes, com longos 

períodos de tratamento clínico e é geralmente associada a ineficácia da terapêutica 

clínica, a partir de uma determinada fase da evolução natural da doença, que determina 

a necessidade de intervenção cirúrgica (GRINBERG, 1996).  
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A idéia de realizar operações nas valvas cardíacas teve início em 1902. 

Durante os trinta anos seguintes, alguns cirurgiões propuseram e testaram, 

experimentalmente, as técnicas cirúrgicas que, a partir de 1945, foram utilizadas para 

abrir o óstio mitral estenosado dos primeiros pacientes. Ainda na década de 1950, 

algumas próteses valvares foram idealizadas, experimentadas e introduzidas, às cegas, 

ao nível dos anéis atrioventriculares de cães e de uns poucos pacientes sem nenhum 

sucesso. Com o paulatino aperfeiçoamento da técnica de circulação extracorpórea 

foram criados os primeiros modelos de próteses valvares e foram testadas diversas 

técnicas de correção plástica das insuficiências das valvas mitral, tricúspide e aórtica 

(KOERTKE; KIRCHBERGER; MINAMI; et al, 2001). 

As próteses valvares iniciais, idealizadas entre 1957 e 1965, fabricadas com 

tecidos sintéticos ou com polímeros plásticos flexíveis e elásticos, tiveram por modelo 

as próprias valvas cardíacas, algumas possuindo até mesmo cordas tendíneas. São 

deste período as válvulas possuidoras de uma única cúspide moldada em plástico e 

fixada em um anel rígido. Sabe-se hoje que a decisão de trocar uma valva cardíaca ou 

submetê-la a uma reparação plástica depende, forçosamente, da análise das condições 

clínicas, radiológica e hemodinâmica de cada paciente e do estado evolutivo de sua 

doença e, particularmente, de sua disfunção valvar. Mesmo assim, a avaliação definitiva 

do aspecto morfológico e funcional da valva lesada implica em sua visão direta durante 

o ato cirúrgico (KOERTKE; KIRCHBERGER; MINAMI; et al, 2001). 

Tem-se como certo que a insuficiência valvar e a dupla disfunção das valvas 

cardíacas, cujos folhetos possuam acentuadas calcificação e retração fibrótica, ou seja, 

afetados por endocardite, exigem quase sempre a troca valvar. Apesar de toda a 

evolução por que passaram as próteses valvares mecânicas e as válvulas biológicas, 

nenhuma delas está livre de problemas estruturais ou funcionais. Complicações 

maiores ou menores são inerentes a cada modelo de válvula, mecânica ou biológica, 

manifestando-se cedo ou tarde na evolução pós-operatória dos pacientes, ora de 

maneira abrupta, ora crônica (KOERTKE; KIRCHBERGER; MINAMI; et al, 2001). 

As válvulas biológicas são feitas com tecidos de válvulas cardíacas suínas ou 

bovinas porque eles funcionam como válvulas cardíacas humanas. Assim que é 

removido do animal, o tecido passa por um tratamento químico para preservar o tecido 
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e evitar reações imunológicas depois que ele for colocado no paciente (MACHADO, 

2009).  

A homoplastia ou aloplastia envolve uma válvula cardíaca obtida de um doador 

humano. Embora as válvulas biológicas não durem tanto quanto as válvulas cardíacas 

mecânicas, elas não exigem o uso vitalício de medicamento anticoagulante (KUBO; 

COLOMBO; GALLANI; NORONHA, 2001). 

Uma válvula mecânica é desenvolvida com cuidado para imitar uma válvula 

cardíaca nativa. Assim como sua própria válvula cardíaca natural, ela tem um anel para 

dar suporte às folhas. A válvula mecânica abre e fecha em cada batimento cardíaco, 

permitindo o fluxo sanguíneo adequado no coração. As válvulas mecânicas são feitas 

para durar para sempre, mas elas exigem o uso de medicamento anticoagulante. O 

medicamento anticoagulante deve ser tomado todos os dias e deve-se monitorizar o 

paciente a fim de garantir a administração da dose certa para a sua situação (KUBO; 

COLOMBO; GALLANI; NORONHA, 2001). 

As próteses valvares mecânicas têm sobre as válvulas biológicas a vantagem 

de sua longa durabilidade, porém, os pacientes que as possuem estão ainda sujeitos à 

trombose e ao tromboembolismo, mesmo que sejam convenientemente tratados com 

anticoagulantes e agentes anti-agregantes plaquetários, que algumas vezes podem 

ocasionar sangramentos orgânicos ou teciduais de difícil controle (KUBO; COLOMBO; 

GALLANI; NORONHA, 2001). 

De acordo Galacho e Peres (2000), as cirurgias valvulares são indicadas 

quando já há sintomas severos, arritmias, hipertensão pulmonar, fenômenos embólicos, 

diminuição da capacidade funcional e disfunção ventricular. 

Os melhores resultados têm sido obtidos em casos em que a cirurgia valvular 

tenha sido realizada precocemente e a tendência mundial é fazer cirurgias que 

preservem a válvula em vez de trocá-la (MATTOS; SOUSA, 1996). 

2.2.2.3 Transplante Cardíaco 

As causas mais frequentes de transplante cardíaco são as doenças das 

artérias coronarianas, doenças dos músculos cardíacos, doenças congênitas, 

http://www.valvulascardiacas.com.br/valvulas/recuperacao-da-cirurgia/como-estimular-uma-recuperacao-saudavel/medicamentos-anticoagulantes�
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valvulopatias e outras patologias que sobrecarregam o coração (LEITE; FIGUEIREDO; 

ERDMANN, 2010). 

O transplante cardíaco é indicado em caso de insuficiência cardíaca terminal 

(AULER, et al, 2004). O transplante cardíaco pode ser do tipo heterotópico, que 

consiste da anastomose nos átrios, aterias pulmonares e aorta, deixando os dois 

corações. È indicada quando há certo grau de hipertensão pulmonar, quando o coração 

do doador é pequeno para o receptor e/ou condições do doador pouco satisfatórias, na 

qual ocorre em apenas 10% dos casos (GALACHO; PERES, 2000) e; o tipo ortotópico, 

a grande maioria, que significa a substituição total do coração do receptor pelo do 

doador (IMLE, 2003). 

Segundo Auler, et al. (2004), a hipertensão pulmonar é o principal determinante 

da disfunção ventricular direita no pós-operatório de transplante cardíaco, em 

combinação com a sobrecarga de líquidos e ventilação com pressão positiva. Aspectos 

relacionados à desnervação do enxerto e com relação ao uso de imunossupressores, 

necessário pra prevenir rejeição aguda do enxerto, podem trazer complicações pós-

operatórias tardias como infecção, rejeição, hipertensão arterial sistêmica, 

hiperlipidemia, doença vascular do enxerto, nefrotoxicidade do ciclosporina, neoplasias, 

complicações dermatológicas, problemas gastrintestinais, osteoporose e alterações 

psicológicas. 

Ao longo do século XX, a evolução da medicina, aliada ao avanço tecnológico, 

a inovação de técnicas cirúrgicas, de intervenções terapêuticas minimamente invasivas 

e ao maior acesso das pessoas aos serviços de saúde, proporciona melhores 

condições de tratamento e maiores possibilidades de cura frente às doenças 

cardiovasculares e refletindo diretamente em sua QV (ALBANESI, 2000). 

2.2.3 Arritmia – fibrilação atrial 

A fibrilação atrial (FA) é a arritmia cardíaca sustentada mais comum na prática 

clínica e consiste em uma taquiarritmia supraventricular. Gersh (2011) afirma que a 

prevalência de FA nos Estados Unidos da América (EUA) é de aproximadamente 2,3 

milhões de pessoas, enquanto no Brasil ainda não se conhece a real incidência de FA 

(LORGA FILHO, 2003).  
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Essa arritmia está, usualmente, associada à idade avançada, cardiopatia 

valvular em doença da artéria coronária, hipertensão, insuficiência cardíaca, doença 

cardíaca aterosclerótica ou reumática, valvulopatias, diabetes, obesidade, 

hipertireoidismo, apnéia do sono, doença pulmonar crônica, insuficiência renal crônica, 

ingestão excessiva de álcool ou cafeína, pós-cirurgia cardíaca, (GERSH, 2011; CAMM, 

2010; SMELTZER, 2006; WOODS, 2005; O’DONNEL, 2005; LORGA FILHO, 2003). 

Alterações na modulação eletrofisiológica das fibras miocárdicas atriais, 

gerando uma taquiarritmia, ou seja, um aumento da frequencia cardíaca e uma arritmia, 

ocorrem na FA. Existem duas teorias aceitas, atualmente, para explicar os mecanismos 

eletrofisiológicos envolvidos na FA: a da ativação focal e a das múltiplas ondas de 

reentrada (LORGA FILHO, 2003). 

Na primeira, o tecido endomiocárdico passa a apresentar focos ectópicos de 

geração de impulsos elétricos, possivelmente relacionado à redução dos canais de íons 

cálcio do tipo L. Na segunda, o impulso elétrico se propaga pelos átrios, despolariza-os 

e então reentram nos átrios para desporalizá-los outra vez devido à velocidade de 

condução anormalmente lenta, ao período refratário curto e às áreas de bloqueio 

unidirecional no átrio. Sugere-se que as duas teorias se completam, porque a presença 

de focos ectópicos, únicos ou múltiplos, ocasiona, em condições especiais, alterações 

da refratariedade e da velocidade de condução do tecido atrial e favorecem a gênese 

dos circuitos reentrantes (LORGA FILHO, 2003; WOODS, 2005 p. 376). 

O padrão da FA é extremamente rápido e desorganizado de despolarização 

nos átrios e a maioria dos impulsos atriais chega à junção átrio-ventricular e é 

bloqueada, enquanto os outros impulsos são conduzidos normalmente pelos 

ventrículos. Segundo Woods (2005, p. 375), a fibrilação atrial é caracterizada por uma 

frequência atrial de 400 a 600 batimentos / minuto ou maior. A frequencia ventricular, 

dependendo da quantidade de bloqueio no nodo átrio-ventricular, varia de 110 a 160 

batimentos /minuto em FA recém-instalada e de 60 a 100 batimentos / minuto em 

fibrilação atrial tratada.  

Na avaliação eletrocardiográfica de uma FA, podem ser verificados: ritmos 

atriais e ventriculares irregulares; ausência de ondas P discerníveis, sem impulsos 

atriais formados visíveis; ondas irregulares frequentes, referidas como fibrilatórias ou 
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ondas f; impossibilidade de medir intervalo PR porque não há ondas P; e formato e 

duração do complexo QRS usualmente normais. 

Como os átrios e os ventrículos se contraem em momentos diferentes e exigem 

do ventrículo uma resposta rápida, o débito cardíaco pode ser reduzido, secundário ao 

tempo de enchimento diastólico diminuído nos ventrículos. E, como o músculo atrial 

treme em vez de se contrair, a excitação atrial é perdida, o que pode também reduzir o 

débito cardíaco (WOODS, 2005, p. 349).  

Uma possível complicação é a formação de trombo mural nos átrios devido à 

estase sanguínea intra-atrial consequente à ausência de contração efetiva (LORGA 

FILHO, 2003). De acordo com Woods (2005, p. 375), isso pode levar à embolização 

pulmonar ou sistêmica se os coágulos se desalojarem espontaneamente ou com a 

conversão para o ritmo sinusal.  

Camm (2010) classifica os tipos de FA baseando-se na apresentação e 

duração da arritmia, podendo ser essa FA diagnosticada pela primeira vez, paroxística, 

persistente, persistente de longa duração e permanente. FA diagnosticada pela primeira 

vez refere-se à primeira detecção da arritmia; FA paroxística é aquela autolimitada com 

duração de até 7 dias, podendo reverter espontaneamente a ritmo sinusal; FA 

persistente refere-se a episódios de FA superior a 7 dias ou quando se requer 

cardioversão para ser término; já a FA persistente de longa duração é aquela cuja 

duração é superior a um ano no momento em que se decide adotar uma estratégia de 

controle do ritmo; e por última a FA crônica, na qual a cardioversão, farmacológica ou 

elétrica, é ineficaz na reversão a ritmo sinusal. 

Essa classificação é útil no tratamento clínico dos pacientes, levando-se 

também em consideração os sintomas relacionados com a FA, os fatores individuais e 

as comorbidades do indivíduo (CAMM, 2010). O tratamento dessa arritmia tem como 

objetivo reduzir os sintomas e prevenir as complicações graves associadas à FA. 

Podem ser utilizadas terapêuticas não invasivas, incluindo a restauração do ritmo 

sinusal, o controle de frequencia, a prevenção das recorrências e a anticoagulação. 

Terapêuticas invasivas também podem ser empregadas, como a ablação por cateter, o 

tratamento cirúrgico e a estimulação cardíaca artificial (LORGA FILHO, 2003). 
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Entre as terapêuticas não invasivas, o presente estudo abordará diretamente a 

anticoagulação, porém cabe expor as terapêuticas concomitantes do ritmo e da 

frequência cardíaca, pois os fármacos utilizados interagem com as drogas 

anticoagulantes. A restauração do ritmo sinusal ou cardioversão pode ser farmacológica 

ou elétrica, essa última através de choque externo. Já a manutenção do ritmo sinusal 

pós-reversão da FA é possível através do uso de fármacos antiarrítmicos. O controle da 

frequência cardíaca é realizado com a utilização de fármacos com ação específica 

sobre o nodo átrio ventricular (LORGA FILHO, 2003). 

2.3 REABILITAÇÃO DA CIRURGICA CARDÍACA 

A OMS define a reabilitação cardíaca (RC) como o conjunto de atividades 

necessárias para assegurar, da melhor forma possível, as condições físicas, mentais e 

sociais do paciente com cardiopatia, possibilitando seu retorno à comunidade e 

proporcionando a ele vida ativa e produtiva (BUCHER & MENEGHELO, 1998). 

Os princípios dos programas de RC foram desenvolvidos com o propósito de 

trazer esses pacientes de volta às suas atividades diárias habituais, com ênfase na 

prática do exercício físico, acompanhada por ações educacionais voltadas para 

mudanças no estilo de vida (SBC, 2005). Necessita-se da atuação de uma equipe 

multidisciplinar onde fazem parte, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, 

assistentes sociais e educadores físicos (AHA, 1999). 

O paciente e, eventualmente, membros de sua família, recebem informações 

sobre a fisiopatologia da doença cardíaca, mecanismos de ação das drogas em uso, 

relação da doença com a atividade física diária e, possíveis implicações na sua vida 

sexual e profissional. Quando necessário, os hábitos alimentares e aspectos nocivos do 

estilo de vida são reformulados, com especial ênfase na cessação do tabagismo. As 

intervenções psicológicas também devem ser consideradas, visando ao controle do 

estresse, o que pode ser obtido por meio de técnicas de relaxamento, terapia de grupo 

e tratamento da depressão (SBC, 2005). 

Segundo Camargo e Göcks (1999), dentre os principais objetivos do processo 

de restauração cardíaca, estão: melhorar a condição psicológica e fisiológica; reverter 

os efeitos adversos do descondicionamento fisiológico, resultante de um estilo de vida 
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sedentário que é acelerado com o repouso ao leito; preparar o indivíduo e sua família 

para um estilo de vida que possa reduzir os fatores de riscos; reduzir as desordens 

emocionais; reduzir os custos de assistência médica; diminuir o tempo de internamento 

e o uso de medicamentos; retorno às atividades que foram importantes para a 

qualidade de vida antes do início da enfermidade. 

2.4 A EVOLUÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA 

A enfermagem avançou em direção aos cuidados especializados na 

cardiologia, quando passou a se definir como ciência. A profissão sempre 

fundamentada em princípios e crenças, valores e normas, tradicionalmente aceitos, e 

teve orientação dirigida para enfrentar as situações imediatas de modo espontâneo, 

intuitivo e tradicional. Entretanto, a evolução da ciência mostrou a necessidade da 

pesquisa para a construção do saber e da prática, que, se desligada da teoria, não 

pode ser uma ação consciente, transformadora (SOUSA, 2001). 

O tratamento das afecções cardiovasculares ampliou muito desde a criação da 

primeira máquina de CEC, 1956. Na época, o instrumental para diagnóstico médico era 

o eletrocardiograma, a radiografia de tórax e ausculta. Os exames laboratoriais 

disponíveis eram os padrões para atividade reumática, mucoproteína, antiestreptolisina 

e dosagem de colesterol, triglicérides e metabolismo basal (BARROS, 1996). 

Às enfermeiras competia administrar digitálicos, identificar sinais e sintomas da 

intoxicação digitálica, proporcionar cuidados de higiene e conforto, controlar sinais 

vitais, pulso, cianose e cuidados com os drenos pós-cirurgia, auxiliar no garroteamento 

dos membros nos edemas agudos e administrar a Unidade (BARROS, 1996). 

A partir da década de 1970, a medicina cardiológica progrediu, principalmente, 

nos meios diagnósticos, como tomografia computadorizada, ecocardiografia, 

ressonância magnética, testes ergométricos e cateterismos cardíacos. O implemento de 

tais meios diagnósticos, o uso de monitores cardíacos e dos ventiladores de pressão e 

a volume, e a instalação dos cateteres centrais exigiam enfermeiros com melhor 

capacitação (BARROS, 1996). 

O aumento da complexidade do tratamento das cardiopatias coincide com o 

avanço dos computadores. Passou-se a realizar monitorização invasiva à beira do leito, 
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com controles de pressão capilar pulmonar, débito cardíaco e resistência periférica, 

através do cateter de Swan-Ganz. E outros campos passaram a ter assistência dos 

enfermeiros de cardiologia: hemodinâmica, métodos gráficos (incluindo ecodoppler, 

eco, eco-stress, eletro de esforço simples, eletro de esforço com tálio, 

eletrocardiograma e vectocardiograma), eletrofisiologia (arritmias e holte), transplantes 

cardíacos, setor de marcapasso, assistência domiciliar, reabilitação cardíaca pós-

cirúrgico, atendimento pré-hospitalar móvel em unidades aéreas e terrestres de suporte 

avançado de vida (QUILICI, 2010, p.10). 

A evolução da enfermagem em cardiologia acompanha a consolidação do 

conhecimento da profissão como um todo, onde os padrões de conhecimento 

solidificam-se, cada dia mais, em um saber sistematicamente construído e 

metodologicamente validado (QUILICI, 2010, p10). 

De acordo com Quilici (2010, p. 11), a expectativa de vida média dos pacientes 

aumentou devido ao avanço no tratamento das doenças cardiovasculares e dos meios 

diagnósticos disponíveis. Hoje, o fácil acesso à informação aumenta o esclarecimento 

da população. A evolução da assistência de enfermagem em cardiologia tem papel 

importante nessa sobrevida e deve continuar se desenvolvendo e mostrando seu valor 

na equipe multidisciplinar necessária no tratamento do portados de cardiopatias. 

2.4.1 Cuidados de enfermagem 

São responsabilidades básicas do enfermeiro o planejamento, avaliação e 

cuidados no curso de uma doença, convalescência e recuperação (ROSAS, 2003).  

A consulta de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro que utiliza 

componentes do método científico para identificar situação saúde / doença para 

prescrever e implementar medidas de enfermagem que contribuam na prevenção, 

promoção, proteção da saúde, recuperação, reabilitação do indivíduo, família e 

comunidade (COFEN 159/97). 

Para fundamentar as discussões a respeito do cuidado de enfermagem advêm 

o pensamento de alguns estudiosos relacionados ao cuidado de enfermagem e 

autocuidado, incluindo Florence Nightingale. A contribuição de Nigthingale é a de que o 

foco do saber científico baseia-se no cuidado de enfermagem ao ser humano em 
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interrelação com o meio ambiente, contribuindo para que o cuidado passe a ter um 

caráter organizado. Durante a fase nigthingaleana, as ações de enfermagem 

expressavam-se de forma holística, já naquela época extrapolando o âmbito hospitalar 

de campanha e contemplando, também, o contexto social, político e ecológico. Nesta 

perspectiva, o cuidado de enfermagem emerge com bases humanitárias, articulando 

arte, ciência e espiritual (NIGHTINGALE, 1989). 

“Enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de 

suas necessidades básicas”. Para atender este fim, a enfermagem deve fazer pelo ser 

humano aquilo que ele não é capaz de fazer, trabalhando, no entanto, com o objetivo 

de que o mesmo restaure sua capacidade de cuidar de si (WALDOW, 1995). 

A pesquisa liga teoria, educação e prática. Seus achados podem tornar o 

fundamento da prática de enfermagem. A história da pesquisa em enfermagem 

compreende muitas mudanças e desenvolvimentos. A base que floresceu se assenta 

no século dezenove e a primeira metade do século vinte. Para capturar a essência do 

desenvolvimento da pesquisa em enfermagem e tantos trabalhos de muitas 

pesquisadoras de excelência. (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

2.5 TERAPEUTICA FARMACOLÓGICA CARDÍACA 

É corrente entre pacientes a crença de alterações no desempenho sexual e o 

uso de medicamentos, principalmente os de uso no tratamento cardiovascular. Boa 

parcela do abandono do tratamento é justificada pelo paciente por essa associação 

(ABREU, 2000, p.36). Problemas com a função sexual, relacionados com o uso de 

diversos medicamentos, têm sido frequentemente descritos na literatura (WEISS, 1991). 

Comumente relacionada ao uso de medicações hipotensoras, a disfunção 

sexual é usualmente tratada através de modificações no tratamento farmacológico da 

hipertensão arterial. Entretanto, a relação causal entre disfunção sexual e medicações 

hipotensoras é muitas vezes estabelecida através de relatos de anamnese pouco 

consistentes e raramente tem um controle pré-tratamento e / ou seguimento adequados 

(BATISTA, 2001, p.64). 
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Segue as classes farmacológicas e seus respectivos fármacos: 
Tabela 1: Medicamentos utilizados no tratamento dos cardíacos e que 
podem ocasionar disfunção sexual. 

 
Fonte: ABREU, L. M. Impacto da terapia farmacológica na função 
sexual. Rev SOCERJ Vol. XIII, Nº3, 2000) 

A tabela 2 mostra um apanhado geral e não-estratificado das disfunções sexuais e dos 

agentes mais comumente implicados: 
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Tabela 2: Tipos de alterações sexuais e fármacos implicados, RJ – 
2006. 

 

Fonte: STEIN, R.; HOHMANN, C.B. Atividade Sexual e Coração. 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro, Vol. 86, Nº 1, 2006. 

Em apanhado geral das disfunções sexuais e dos agentes mais comuns que  

implicam as alterações sexuais nos homens, identificou-se os fármacos utilizados nos 

tratamento das DCV, foram destacados os anti-hipertensivos, que inibem a atividade 

dos neurotransmissores simpáticos, da noradrenalina e adrenalina; os diuréticos, os 

quais aumentam o fluxo urinário reduzindo a quantidade de líquido corporal e os 

antiarrítmicos, que auxiliam na normalização do ritmo sinusal (STEIN, E HOHMANN, 

2006; SILVA, 2006). 
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Dentre os diuréticos destaca-se: hidroclorotiazida associada à perda da libido e 

a impotência sexual; espironolactona que pode causar impotência, redução da libido e 

ginecomastia (TABELA 02), estes últimos dependentes de altas doses (mais de 200 

mg/dia) (STEIN, E HOHMANN, 2006; ABREU, 2000, p.37). 

Entretanto, o uso de beta-bloqueadores também estão relacionados com as 

disfunções sexuais, dos quais o propranolol é apontado como potencialmente causador 

da diminuição da libido, quando em altas doses: disfunção erétil e a Doença de 

Peyronie, cuja sua evolução também se apresentada no uso do metoprolol (STEIN, E 

HOHMANN, 2006, p.63). 

Considerável parcela dos pacientes em tratamento cardiológico apresenta 

algum distúrbio ligado a sua função sexual, principalmente a redução da libido e 

disfunção erétil (STEIN, E HOHMANN, 2006, p.63). 

2.6 SEXUALIDADE E SEXO 

A sexualidade é determinada pela anatomia, pela fisiologia, pela psicologia, 

pela cultura na qual o indivíduo vive, por sua relação com os outros e por experiências 

evolutivas durante todo o ciclo da vida. Inclui a percepção de ser homem ou mulher e 

todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos ligados à gratificação sexual e a 

reprodução, incluindo a atração de uma pessoa por outra (KAPLAN; SADOCK, 2007). 

Kaplan e Sadock (2007) explicam que a sexualidade normal envolve 

sentimentos de desejo, comportamentos que trazem prazer para o próprio indivíduo e 

para seu parceiro e estimulação dos órgãos sexuais primários, incluindo o coito. Além 

disso, é destituída de sentimentos inapropriados de culpa ou ansiedade e não é 

compromisso, a masturbação e várias formas de estimulação que envolvem outros 

órgãos que não os sexuais primários constituem comportamentos normais.  

É comum associar a sexualidade apenas aos aspectos orgânicos, como 

mecanismo de reprodução e perpetuação da espécie ou atos meramente físicos. 

Fatores sociais e culturais como crenças, valores e a própria organização social 

condicionam o atendimento das necessidades relativas à sexualidade. (ATKINSON; 

MURRAY, 1989) 
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A manifestação da sexualidade ocorre de maneira diferente ao longo do ciclo 

da vida, as quais são: 

Durante a infância, a criança vai descobrindo seu corpo e identificando-se 

sexualmente, geralmente idealizando o momento masculino ou feminino representado 

pelo pai ou mãe. Na fase da adolescência, há um aumento na produção de hormônios, 

aflora o desejo sexual, a atração e emerge a necessidade de relacionamento através de 

namoros.  

Na fase adulta, muitos manifestam a necessidade de construir uma família e ter 

uma vida estável. A mulher perde a capacidade de reprodução na menopausa, porém o 

desejo continua a existir e muitas encaram a atividade sexual com mais tranquilidade, 

pelo fato de não se ter riscos de uma gravidez indesejada. 

O homem continua com a capacidade reprodutora até idade mais avançada e o 

interesse sexual também, porém não na mesma intensidade de quando era mais jovem. 

A satisfação da necessidade sexual pode seguir as funções de: reprodução; estímulo 

aprazível; alívio de tensões; autoestima aumentada; satisfação das necessidades de 

amor e família. 

Até o final do século XX havia a noção de que o sexo era um instinto que 

despertava com a puberdade e tinha como objetivo a reprodução. O sexo era entendido 

em termos da sexualidade genital do adulto. A sexualidade infantil era negada ou 

considerada como anomalia. No início do mesmo século, as postulações 

revolucionárias de Freud situam a sexualidade na infância e no inconsciente, ampliado 

o conceito do termo sexual, que deixa de ser sinônimo de genital. Essa visão ampliada 

foi exposta em 1905 nos Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. O termo sexual 

aparece ligado a um conjunto de atividades não restritas aos órgãos genitais, que 

começa na infância e não na puberdade, e cuja finalidade é o prazer e não apenas 

reprodução. (NUNES; BUENO; NARDI, 1996). 

Sexualidade no seu sentido amplo pode ser definida como um aspecto 

profundo e penetrante da personalidade total, a soma geral dos sentimentos e 

comportamentos de alguém, não somente como um ser sexual, mas como um homem 

ou mulher (SUTTERLEY & DONNELY, 1973). 
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Maslow (1954) em sua teoria das necessidades humanas básicas afirma que 

todo ser humano possui necessidades comuns que motivam o seu comportamento e 

estão organizadas em níveis distintos e hierarquizadas. Segue a pirâmide que ilustra a 

referida hierarquia: 

 
Fonte: httppt.wikipedia.orgwikiFicheiroHierarquia_das_necessidades_de_Maslow.svg 

Para HOGAN (1980), a sexualidade é um processo complexo e intrínseco do 

ser e que extrapola o conceito de se caracterizar um fenômeno biológico, com a 

finalidade de diferenciar o macho da fêmea. Em algumas respostas evidencia-se que o 

signo “sexo” é empregado como parte integrante da sexualidade, cabendo aqui 

ressaltar que, apesar de sexo e sexualidade envolverem aspectos comuns e até serem 

utilizados como se fossem sinônimos, são termos distintos. 

O sexo é a “conformação particular que distingue o macho da fêmea, nos 

animais e nos vegetais; atribuindo-lhes um papel determinado na geração e conferindo-

lhes certas características distintas”; “Sexualidade é a qualidade de sexual, conjunto de 

todos os fenômenos da vida sexual” (FERREIRA, 1979). 

A sexualidade é muito mais do que o ato sexual em si, pois sexo conota um ato 

fisiológico e sexualidade a totalidade do ser humano (HOGAN, 1980). 

Mesmo com o avanço científico e tecnológico das últimas décadas nota-se que 

a evolução não se processa de maneira homogênea, pois a sexualidade permanece 
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como um tema impregnado de mitos, preconceitos e desconhecimentos para muitas 

pessoas. É assunto que se reveste de massa compacta de contradições, tabus e 

ignorância, a tal ponto que nos dias atuais muitas pessoas consideram este tema como 

exclusivo para adultos e defendem a idéia de que tal referencial deve ser excluído dos 

âmbitos de palestras, cursos e currículos escolares, por considerarem-no obsceno. 

(VITIELLO & RODRIGUES JUNIOR, 1997). 

O enfermeiro é um profissional que tem oportunidade de se deparar com os 

grupos mais variados de pessoas - crianças, adolescentes, adultos e idosos; em 

situações diversas de saúde ou doença; em nível da comunidade, ambulatorial ou 

hospitalar. Independente de sexo, cor, raça e nível sócioeconômico e cultural, o 

indivíduo deve ser visto como um todo (GIR; NOGUEIRA; PELÁ, 2000) 

Bartscher (1983) menciona algumas situações onde a informação sexual deve 

ser rotineiramente acrescentada à prestação de cuidados ao paciente: como em 

cirurgia cardíaca, onde há, frequentemente, dúvidas se a atividade sexual será ou 

não permitida; em pacientes hipertensos, destacando o uso de muitas medicações 

que afetam a potência erétil, capacidade ejaculatória e a intensidade do clímax; 

pacientes portadores de diabetes já que a incidência da impotência é muito mais 

acentuada nos diabéticos homens e a lubrificação vaginal é diminuída ou ausente 

em muitas mulheres. 

O enfermeiro deve empregar esforços para que a educação sexual seja 

inserida no plano geral da educação, podendo, na faculdade, refletir e discutir o tema 

em níveis mais profundos e objetivos. Tavares (1985) considera que o enfermeiro seja o 

profissional mais indicado para desempenhar função de orientador sexual.  

Por outro lado, Pelá; et al. (1995) detectaram que os enfermeiros possuem 

conhecimentos e habilidades insuficientes para trabalhar assuntos concernentes a 

atividade sexual. De maneira similar, Silveira (1993), avaliando o grau de conhecimento 

sobre sexualidade entre alunos de medicina e de engenharia, verificou que ambos 

apresentam níveis semelhantes de conhecimento, no período final do curso de 

graduação. Estes dados surpreendem, pois os profissionais da saúde devem assistir o 

indivíduo de maneira global, como um ser sexuado. 
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A atenção à sexualidade é de caráter multiprofissional, e o enfermeiro não pode 

mais adiar a sua parcela de responsabilidade. Portanto, o preparo e a formação do 

profissional precisam ser valorizados no que tange a esta temática. 

2.6.1 A SAÚDE DO HOMEM 

A partir dos anos 1990, a temática homem e saúde veio se consolidando com 

um enfoque diferenciado. Nesses anos, tal temática passou a ser atravessada por 

discussões sobre as especificidades e a distribuição desigual do poder entre os 

gêneros, relacionadas a questões socioculturais, voltando-se para as singularidades da 

saúde e da doença entre os segmentos de homens (GOMES, SCHRAIBER; COUTO, 

2005). 

O reconhecimento de que os homens adentram o sistema de saúde por meio 

da atenção especializada tem como consequência o agravo da morbidade pelo 

retardamento na atenção e maior custo para o Sistema de Único de Saúde (SUS). 

Estudos comparativos, entre homens e mulheres, têm comprovado o fato de que os 

homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades cardíacas e que 

morrem mais precocemente que as mulheres (BRASIL, 2008). 

Vivemos em uma sociedade estruturada pela ideologia do patriarcado que 

legitima a superioridade do homem. Este é influenciado pelas idéias hegemônicas de 

que deve ser forte, dominador, invencível. Por esse fato, cuidam pouco da saúde e 

demoram a procurar ajuda profissional, uma vez que o cuidado com a saúde pode ser 

visto como sinal de fragilidade. Tal problemática acaba colocando sua saúde em risco 

e, levando em consideração que no momento em que o homem procura os serviços de 

saúde para atendimentos de rotina, ele é discriminado até mesmo por profissionais da 

área, a atitude é vista como “sensível, coisa de mulher”.O que remete a questão das 

desigualdades entre os sexos quando tratamos do termo gênero (PEREIRA, 2009).  

Gênero é um conceito das ciências sociais, surgido nos anos 1970, relativo à 

construção social do sexo. Significa a distinção entre atributos culturais alocados a cada 

um dos sexos e à dimensão biológica dos seres. O uso do termo gênero expressa todo 

um sistema de relações que inclui sexo, mas que transcende a diferença biológica 

(PEREIRA, 2009). 
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Segundo Scott (1995), tem-se assumido três posições teóricas no que 

concerne à análise da categoria gênero: o patriarcado, o marxismo e a influência 

psicanalista pautada no pós-estruturalismo francês e nas teorias anglo-americanas. Os 

estudos alicerçados na teoria do patriarcado estão centrados na análise da 

subordinação das mulheres e dominação do sexo masculino, não levando em conta as 

desigualdades de gênero. Na corrente marxista existe toda uma discussão em torno da 

relação de gênero com as condições sociais e econômicas da sociedade. A última 

corrente, a psicanálise é mais restrita, centrando-se apenas no âmbito intercultural, 

entendendo as relações de gênero apenas no meio familiar. 

Mediante a esse contexto criou-se em 2008 a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem que, além de evidenciar os principais fatores de 

morbimortalidade explicita o reconhecimento de determinantes sociais que resultam na 

vulnerabilidade da população masculina aos agravos à saúde. Também considera que 

representações sociais sobre a masculinidade vigente comprometem o acesso à 

atenção integral, bem como repercutem de modo crítico na vulnerabilidade dessa 

população às situações de violência e de risco para a saúde. Abrange como um dos 

objetivos a mobilização da população masculina brasileira pela luta e garantia de seu 

direito social à saúde, o que tornar–se um dos desafios dessa política. A mesma 

pretende tornar os homens protagonistas de suas demandas, consolidando seus 

direitos de cidadania (BRASIL, 2008). 

2.7 INFLUÊNCIA DAS DOENÇAS CARDIOVASCULAR NA ATIVIDADE SEXUAL 

Stein e Hohmann (2006, p.62) afirmam que as DCV interferem na atividade 

sexual dos pacientes e na vasta maioria das vezes atua como um fator complicador. 

Isso tem sido observado basicamente por duas razões principais: pelo diagnóstico 

cardíaco e todas as implicações psicológicas que tal “marca” acarreta, como ansiedade, 

medo da morte, restrição na atividade física e pelo uso de diversos fármacos capazes 

de produzir efeitos adversos que prejudicam a performace sexual. 

A atividade sexual se integra com uma adaptação geral do sistema nervoso 

autônomo, incluindo alterações metabólicas, neurológicas, endócrinas, vasculares e 

cardíacas. Os efeitos cardiovasculares durante a atividade sexual são bem conhecidos, 
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ocorrendo um aumento da frequencia cardíaca e da pressão arterial. O principal 

controle do sistema cardiovascular se faz através do sistema simpático, pela medula 

espinhal torácica. O parassimpático via nervo Vago, também apresenta ascenção. A 

principal influência para a ereção ocorre pelo sistema parassimpático (S2-S4), sendo o 

sistema simpático (T12-L2) responsável pela flacidez. (CAMPOS; VAZ, 2000). 

Durante a atividade sexual, a frequência cardíaca (FC) e a pressão arterial (PA) 
aumentam da mesma forma que em qualquer atividade física aeróbica: a 
questão é se o grau de aumento é excessivo e potencialmente perigoso. Além 
disso, é necessário saber se terapia antianginosa convencional prescrita para o 
manejo da dor ou do desconforto no esforço pode ter o mesmo efeito benéfico 
durante atividade sexual. (STEIN; HOHMANN, 2006,p.63). 

A atividade sexual pode ser dividida em quatro fases: excitação, platô, orgasmo 

e resolução. O maior gasto energético durante a relação sexual ocorre no orgasmo, 

momento no qual o consumo de oxigênio atinge o seu valor de pico, com retorno às 

condições basais dentro de aproximadamente dois a três minutos. (STEIN; HOHMANN, 

2006, p.61). 

Segundo Stein e Hohmann (2006, p.61), na maior parte das ocasiões as 

respostas cardiovasculares e metabólicas na atividade sexual parecem estar mais 

relacionadas à excitação do que ao esforço físico propriamente dito. Essa distinção 

implica particularidades importantes na forma pela qual a tolerância cardiovascular para 

o sexo deveria ser efetivamente avaliada. 

O esforço durante o ato sexual corresponde àquele observado em uma 

atividade física com gasto energético classificado como de baixo a moderado. A 

frequência cardíaca média de pico atinge um valor de 114 ±14 bpm e a pressão arterial 

de pico apresenta valores médios de 163 X 81 mmHg durante o pico do orgasmo 

(STEIN; HOHMANN, 2006, p. 62). 

Incluído no processo de reabilitação do cardíaco, a atividade sexual é 

considerada como integrante da qualidade da vida dos pacientes. A redução da 

atividade sexual pode ser devida à diminuição da libido, decorrente da depressão 

crônica e/ou temor. Os programas de reabilitação tendem a melhorar o desempenho 

físico e psicológico dos pacientes. Os pacientes que aceitam as intervenções 

psicológicas e educativas têm menores obstáculos para atingir plenamente a 
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reabilitação. Os portadores de alterações cognitivas, como os decorrentes do acidente 

vascular encefálico, por exemplo, são menos sujeitos em obter ajustamento da sua 

satisfação sexual (FRIEDMAN1

Algumas recomendações devem ser dadas sobre como diminuir o esforço 

despendido nas relações sexuais. Deve-se evitar manter atividade sexual após as 

refeições, após consumo excessivo de álcool ou em temperaturas extremas, bem como 

em períodos de fadiga pronunciada. No primeiro mês após uma cirurgia cardíaca, deve-

se evitar o peso do corpo do parceiro(a) sobre a cicatriz cirúrgica. Os sintomas 

cardíacos que surgem durante a atividade sexual são, na maioria das vezes, 

relacionados à taquicardia, sendo o controle da frequencia cardíaca no exercício chave 

fundamental para o sucesso da terapia. (RERKPATTANAPIPAT

, 2000 apud ALBANESI, 2000). 

A atividade sexual deve ser encarada como qualquer outra atividade física e, 

portanto, a ocorrência de morte súbita durante o coito é, a exemplo da morte súbita 

relacionada ao exercício, um evento raro que responde por 0,6% dos casos de morte 

súbita (Thorson, 2003). Nota-se, nesses casos, a repetição de alguns fatores que 

ajudam a explicar a ocorrência do evento naquela situação específica. A maioria das 

mortes ocorreu em homens que se envolveram em relações extraconjugais, em que as 

parceiras são cerca de vinte anos mais jovens que a parceira habitual e, após refeições 

copiosas, geralmente associadas ao consumo abundante de álcool (STEIN; 

HOHMANN, 2006, p. 62). 

De acordo com Albanesi (2000) o medo da ocorrência de complicações 

cardíacas durante o ato sexual é o responsável pela maioria das alterações da 

disfunção sexual que ocorre nos pacientes cardiopatas. Esse fato gera ansiedade não 

somente no paciente como também em seu cônjuge. A doença cardíaca ocasiona 

grande impacto psicológico no paciente e na sua família, criando mudanças nos perfis 

psicológico e social do paciente, que, frágil, torna-se amedrontado para a prática 

sexual. 

2

                                                           
1 FRIEDMAN. Cardiac disease, anxiety, and sexual functioning. Am J Cardiol 2000, 86: 46F-50F. 
2RERKPATTANAPIPAT P, STANEK MS, KOTLER MN. Sex and the heart: what is the role of the 
cardiologist? Eur Heart J 2001; 22: 201-8.  

; STANEK; KOTLER 

apud STEIN; HOHMANN, 2006). 
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A desinformação dos pacientes cardíacos pode contribuir para o aparecimento 

de temores e medos em relação à atividade sexual. Vale ressaltar que a manutenção 

da atividade sexual pode contribuir para aumentar a autoestima e melhorar a qualidade 

de vida do paciente cardíaco (ALBANESI, 2000). 

2.7.1 Disfunção sexual 

Até o século XVIII. Acreditava-se que as disfunções sexuais se originavam de 

elementos externos ao indivíduo. A conduta sexual adequada era ditada pela igreja e 

pelos bons costumes. Disfunções e perversões sexuais, embora conhecidas há 

milênios, apenas no século XX foram classificados como quadros patológicos (ABDO, 

2011). 

A disfunção sexual é definida como uma perturbação do ciclo de resposta 

sexual ou como dor no ato sexual. Sete categorias principais são listadas: transtornos 

do desejo sexual; transtornos da excitação sexual, transtornos do orgasmo, transtornos 

sexuais dolorosos, disfunção sexual causada por uma condição médica geral, disfunção 

sexual induzida por substâncias e disfunção sexual sem outra especificação (KAPLAN 

E SADOCK, 2007). 

Principalmente no que se refere ao sexo masculino, a disfunção sexual é 

expressa por qualquer grau de disfunção erétil, a qual pode ser considerada como, 

talvez, um dos primeiros sinais de doença cardiovascular, uma vez que os pequenos 

vasos do pênis parecem ser mais susceptíveis à oclusão arterosclerótica que os outros 

vasos da economia, aí inclusas as artérias coronárias (ZILLI, 2000). 

A causa da disfunção sexual deve tentar ser solucionada para proporcionar ao 

individuo um melhor bem-estar em relação a sua vida. A enfermagem possui um papel 

importante no atendimento de um paciente com disfunção sexual, promovendo uma 

sistematização da assistência completa. O enfermeiro deveria ser capaz de chegar ao 

fator causal, e junto com o paciente estabelecer formas para que se equilibre essa 

Necessidade Humana Básica (MATA; NAPOLEÃO, 2010). 

Segundo Ferreira e Figueiredo (1997), a enfermagem entendida como ciência e 

arte de cuidar de seres humanos deve considerar o ser em sua integridade, possuidor 

de necessidades psíquicas, sociais, biológicas e espirituais. 
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Teoricamente, a enfermagem ressalta o atendimento das necessidades de 

saúde do homem no seu âmbito global, mas as questões voltadas ao emocional não 

estão claras. Não há discussão crítica e contextualizada sobre a amplitude do processo 

da sexualidade humana, fundamental para a autocompreensão e sucesso profissional 

(ALMEIDA; SILVA; ARAÚJO, 2005, p.139). 

A sexualidade é uma dimensão importante do ser humano, incluída entre as 

Necessidades Humanas Básicas, sendo essencial no atendimento holístico e tornou-se 

um dos quatros parâmetros utilizados pela OMS para definir a qualidade de vida de 

uma pessoa. (NEIVA, 2002). 

2.8 QUALIDADE DE VIDA 

A expressão qualidade de vida possui raízes tanto na cultura oriental como na 

ocidental, aparece na antiga filosofia chinesa relacionada a sua arte, literatura, filosofia 

e medicina tradicional, bem como às forças positivas e negativas representadas pelos 

conceitos de Yin e Yang que, de acordo com essa cultura, a qualidade de vida pode ser 

alcançada quando Yin e Yang encontram-se equilibrados. Também está relacionada 

com a visão aristotélica, a qual descrevia a felicidade como certo tipo de atividade 

virtuosa da alma, algo como se sentir pleno e realizado (ZHAN, 1992). 

Nos Estados Unidos, a referida expressão passou a ser utilizada após a 2ª 

Guerra Mundial, com o objetivo de descrever aquisição de bens materiais, tais como: 

casa, carro, investimentos, dinheiro, viagens, entre outros. Posteriormente, o conceito 

foi ampliado com a finalidade de se medir o desenvolvimento econômico de uma 

sociedade, comparando diferentes cidades e regiões por intermédio de indicadores 

econômicos: produto interno bruto (PIB), renda per capita etc. Posteriormente, passou a 

mensurar o desenvolvimento social, por meio da saúde, educação moradia, transporte, 

entre outros. (BOWLING, 1997). 

Cabe salientar que nas pesquisas sociais os primeiros conceitos de qualidade 

de vida confundiam-se com a idéia de indicador social, visto que eram descritos por 

fatores ambientais e sociais como qualidade do ar, nível socioeconômico e educacional, 

abordando somente os aspectos objetivos concernentes à qualidade de vida que 

podem ser mensurados. No entanto, foi verificado, posteriormente, que nem sempre 
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somente a presença dos aspectos objetivos significava bem estar ou felicidade 

(FLANAGAN, 1992). 

Profissionais da saúde precisam ter claro qual o conceito de QV que está 

sendo abordado nos estudos consultados ou desenvolvidos por eles próprios. Muitas 

vezes o conceito de QV tem sido confundido com estado funcional, sintomas, evolução 

da doença ou efeitos colaterais dos tratamentos. (BURCKHARDT; ANDERSON, 2003). 

Segundo Kimura (2009), na literatura específica, observa-se que o termo 

qualidade de vida trata se de um conceito complexo, que admite uma diversidade de 

significados, com variadas abordagens teóricas e inúmeros métodos para medida do 

conceito. 

Na ausência de uma definição aceita universalmente, alguns pesquisadores 

argumentam que a maioria das pessoas, pelo menos nos países ocidentais, estão 

familiarizadas com a expressão “qualidade de vida” e têm uma compreensão intuitiva do 

que ela compreende. É sabido que QV incorpora definições diferentes para as pessoas 

e apresentam diferentes significados de acordo com as áreas de aplicação. Na área da 

saúde, no contexto dos estudos clínicos, os pesquisadores têm interesse nos aspectos 

da QV que são afetados pelas doenças e/ou tratamento, muito mais do que no sentido 

mais geral. Assim, a terminologia qualidade de vida relacionada à saúde (health-related 

quality of life) tem sido muito usada (FAYERS, MACHIN, 2007). 

Avaliar a qualidade de vida de pessoas com doenças crônicas tem sido uma 

maneira de determinar o impacto do cuidado de saúde quando a cura não é possível 

(Burckhardt; Anderson, 2003). Ela tem sido objeto de investigação na área da saúde, 

por ser considerado importante aspecto na avaliação dos resultados de diferentes 

procedimentos terapêuticos usados nessa população. Não apenas os aspectos 

relacionados à redução dos sintomas e prolongamento da vida estão sendo 

investigados, mas, também, a sobrevida do doente e como a qualidade de vida se 

apresenta para ele próprio e para a sociedade. (DANTAS; et al, 2009). 

A avaliação da QV de indivíduos com condições crônicas tem sido objeto de 

investigação na área da saúde, sendo considerada como importante indicador dos 

resultados terapêuticos em diferentes situações clínicas. A partir da avaliação dos 

mecanismos que incidem de forma negativa na QV, é possível o planejamento de 



52 

intervenções psicossociais que levem a um maior bem estar (NOVATO; GROSSI; 

KIMURA, 2007). 

Considerando o fato de não existir consenso referente ao tema QV, será 

adotado como referencial teórico para nortear o desenvolvimento desta pesquisa o 

modelo conceitual de Ferrans e Powers (1992). 

O referido modelo foi desenvolvido com o intuito de subsidiar a criação de um 

instrumento de medida de QV. As autoras Ferrans e Powers (1992) adotaram, nesse 

modelo, uma abordagem ideológica individualista, na qual os próprios sujeitos 

pudessem defini- lá de acordo co o que a qualidade de vida representava para cada um 

deles, em relação aos domínios da vida, reconhecendo que diferentes pessoas 

valorizam diferentes aspectos da vida.  

Assim, qualidade de vida é definida como a sensação de bem-estar de uma 

pessoa que deriva da satisfação ou insatisfação com as áreas da vida que são 

importantes para ela (FERRANS; POWERS, 1992, p.1099). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 LINHA DE PESQUISA, TIPO DE ESTUDO E ABORDAGEM 

Pesquisa observacional do tipo transversal com abordagem quantitativa dos 

dados. Segundo Pereira (2000), um estudo observacional refere-se à pesquisa de 

situação que ocorrem naturalmente. O pesquisador apenas observa as pessoas ou 

grupo e compara suas características, o investigador não cria a situação, somente, 

colhe e organiza os dados respectivos para que possa investigá-lo.  

Para LoBiondo-Wood e Haber (2001), os estudos transversais são aqueles que 

examinam dados em um ponto do tempo, ou seja, as variáveis são verificadas no 

presente para examinar o que existe no momento atual. 

Um estudo de abordagem quantitativo estuda os fenômenos, que se prestam à 

mensuração precisa e à quantificação, envolvendo frequentemente rigoroso e 

controlado (POLIT, BECK & HUNGLER, 2006), o que se enquadra também no presente 

estudo, pela mensuração e quantificação do nível de satisfação e a importância da 

atividade sexual dos pacientes no pós-operatório cardíaco e/ou portadores de fibrilação 

atrial, além da análise da qualidade de vida nessa população. 

3.2 CENÁRIO 

Ambulatório de anticoagulação oral do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), 

na Rua das Laranjeiras 374, Município do Rio de Janeiro, órgão vinculado ao Ministério 

da Saúde. Conforme Decreto nº 6860 de 27/05//2009 constitui uma unidade integrante 

da Secretaria de Atenção à Saúde, servindo como Centro de Referência de Alta 

Complexidade Cardiovascular do Ministério, em conformidade com a Portaria 210 – 
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15/06/2004.  É integrante do Centro Nacional de Regulação de Alta Complexidade que 

atende aos estados que não dispõem de serviços em quantidade suficiente, ou aqueles 

que não existem, de forma a assegurar o acesso da população. 

O hospital possui doze andares distribuídos para atendimento, clínico, cirúrgico 

adulto, infantil e neonatal e exames de imagem, hemodinâmica e laboratório de 

análises clínicas. 

O ambulatório de anticoagulação oral, foi criado por uma equipe interdisciplinar, 

é coordenado por médico hematologista, fica localizado no andar térreo do prédio, na 

sala um, o atendimento é feito por dois enfermeiros, diariamente, pela manhã, com 

cerca de sessenta atendimentos por dia. 

3.3 POPULAÇÃO ALVO 

Segundo Polit, Beck & Hungler (2006) a população alvo é toda a população 

pela qual o pesquisador está interessado. A pesquisa terá como população alvo os 

pacientes cardiopatas do sexo masculino em uso de Terapia de Anticoagulação Oral 

(TAO) e fármacos potencialmente geradores de disfunções sexuais que tenham sido 

submetidos à cirurgia de troca valvar metálica, e/ou portador de fibrilação atrial, 

encaminhados pelo médico assistente, para iniciar acompanhamento no ambulatório de 

anticoagulação oral. 

3.3.1 População acessível 

Compreende os casos da população alvo que estão acessíveis ao pesquisador. 

(Polit, Beck & Hungler 2006, p.224). Nesta pesquisa corresponde aos pacientes 

cardiopatas, do sexo masculino, submetido ao tratamento cirúrgico de troca valvar 

metálica e /ou portador de fibrilação atrial, em acompanhamento no ambulatório de 

anticoagulação oral do INC. 
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3.3.2 Critérios de inclusão 

• Maiores de 18 anos do sexo masculino que concordem em participar do 

estudo, após o consentimento do termo de consentimento informado 

(ANEXO I); 

• Uso de varfarina e fármacos anti-hipertensivos, diuréticos e/ou 

antiarrítmicos; 

• Iniciando acompanhamento no ambulatório de anticoagulação oral da 

instituição a partir de julho 2011. 

3.3.3 Critério de exclusão 

• Suspensão/abandono do uso de fármacos potencialmente geradores de 

disfunções sexuais, por indicação médica; 

• Deixem de ser acompanhados pelo ambulatório. 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

Este projeto de pesquisa foi apresentado ao Comitê de Ética e Pesquisa do 

Instituto Nacional de Cardiologia (INC), aprovado sob o número: CAAE 00370185258-

11 (ANEXO I). Teve as bases éticas e legais atendendo as determinações da 

Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, que 

estabelece as Diretrizes e Normas de pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 

1996).  

Os objetivos da pesquisa foram apresentados à toda população elegível. Com 

a concordância e declaração do consentimento no uso de sua imagem. Os participantes 

assinaram o termo de consentimento pós-esclarecido (ANEXO II). 

3.5 COLETA DE DADOS 

3.5.1 Instrumentos 
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Inicialmente foi realizado um levantamento documental no banco de dados 

institucional, utilizando como instrumento de coleta um formulário (APÊNDICE I) 

contendo as variáveis: nome, idade, sexo, residência, escolaridade, atividade 

econômica, renda mensal familiar; diagnóstico(s) medicações em uso. Aplicou-se um 

questionário validado, em português do instrumento de medida de qualidade de vida 

denominado “Quality of Life Index” (IQV) de Ferrans e Powers (ANEXO III). 

O Índice de Qualidade de Vida (IQV) é um instrumento de medida de qualidade 

de vida desenvolvido em 1982, pelas enfermeiras estadunidenses Ferrans e Powers, do 

Departamento Médico - Cirúrgico da Universidade de llinois, Chicago – USA. 

O IQV é um instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida destinado 

a pessoas tanto sadias como aquelas com algum tipo de doença. Foi traduzido e 

validado para 13 idiomas: inglês, francês, japonês, coreano, chinês mandarin, 

norueguês, polonês, romeno, espanhol, sueco, tailandês, português de Portugal e 

português do Brasil. 

A atual versão genérica do Ferrans and Powers Quality of Life Índex consiste 

de duas partes com 33 itens em cada parte, aos quais os sujeitos atribuem valores em 

uma escala crescente de satisfação e de importância, que varia de 1 a 6. Na primeira 

parte a escala varia de muito insatisfeito (1) a muito satisfeito (6) e na segunda, de sem 

nenhuma importância (1) a muito importante (6). 

Os 33 itens estão assim distribuídos nas quatro dimensões (sub-escalas) do 

instrumento: Saúde/funcionamento (13 itens), Socioeconômico (8 itens), 

Psicológico/espiritual (7 itens ) e Família (5 itens). 

Para o cálculo dos escores, cada item de satisfação é ponderado pelo seu 

correspondente de importância. Isto resulta em valores combinados, sendo que os mais 

altos representam alta satisfação e alta importância e os mais baixos, baixa satisfação e 

alta importância. Este esquema de pontuação baseia-se na premissa de que pessoas 

satisfeitas com áreas que consideram importantes desfrutam de melhor qualidade de 

vida do que pessoas insatisfeitas com áreas que consideram importantes (FERRANS; 

POWERS, 1992). 

O procedimento para atribuição dos escores requer, primeiramente, que a 

pontuação dos itens de satisfação seja recodificada, com a finalidade de centralizar o 
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zero da escala. Isto é obtido subtraindo-se o valor 3,5 das respostas a cada item de 

satisfação, resultando em pontuações de -2,5, -1,5, -0,5, +0,5, +1,5 e +2,5 para 

pontuações iniciais de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Em segundo lugar, os escores 

recodificados de satisfação são ponderados pelos seus correspondentes de 

importância, multiplicando-se o valor recodificado de cada item, pelo valor bruto da 

resposta à importância (1, 2, 3, 4, 5, 6). A seguir, o escore total é calculado somando-se 

os valores ponderados de todos os itens respondidos e dividindo-se pelo total de itens 

respondidos. 

Até este ponto, a variação possível é de -15 a +15. Para eliminar pontuações 

negativas no escore final, soma-se 15 aos valores obtidos, resultando no escore total 

do instrumento, que poderá variar de 0 a 30. Os maiores valores indicam melhor 

qualidade de vida (FERRANS; POWERS, 1992). 

Em resumo, para o cálculo do QLI (total e por domínio) é adotada a seguinte 

fórmula: QLI = [(SAT rec x IMP) de cada item ÷ número de itens respondidos] + 15, 

onde: SAT rec = valor recodificado de cada item de satisfação (-2,5 a +2,5); IMP = valor 

bruto de cada item de importância (1 a 6) (FERRANS; POWERS, 1992). 

O desenvolvimento do Ferrans and Powers Quality of Life Índex fundamenta-se 

em sólida base conceitual e metodológica, o que justifica a sua ampla aceitação como 

instrumento de avaliação subjetiva da qualidade de vida, em diversos países. Uma 

característica que diferencia esse instrumento dos demais se refere à sua estrutura 

peculiar: além de avaliar o nível de satisfação com os diversos itens que o compõem, 

incorpora também a avaliação do grau de importância a eles atribuída, levando em 

conta que as pessoas podem valorizar diferentemente os diversos aspectos da vida. O 

instrumento abarca dimensões representativas do construto que pretende medir, com 

itens formulados de forma simples e compreensível, evitando cansaço ou desmotivação 

dos respondentes, sobretudo no caso de indivíduos debilitados, idosos e com baixo 

nível de escolaridade (KIMURA; SILVA, 2009). 

3.5.2 Análise dos dados 

O tratamento dos dados se deu a partir da transferência de todos os dados 

para uma planilha eletrônica a fim de serem submetidos à análise estatística. O 
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tratamento se deu pelo pacote estatístico denominado Statistical Package for Social 

Sciences for Windows versão 17.0. 

A análise estatística descritiva incluiu medidas de tendência central, 

representadas pela mediana e desvio padrão, gráficos de barra. A análise inferencial se 

deu pela adoção dos testes de hipóteses; medidas de correlação (coeficiente de 

Pearson), Wilcoxon, teste exato de Fischer.  

Através dos testes estatísticos ou testes de hipóteses realizados nos estudos 

quantitativos, o pesquisador pode concluir comportamentos populacionais a partir de 

dados obtidos de amostras da população. Isso é possível porque os testes estatísticos 

associam à inferência determinado nível de significância. O nível de significância 

representa a probabilidade de se errar ao rejeitar a hipótese de nulidade (H0) quando 

ela é efetivamente verdadeira, ou seja, representa a probabilidade de o pesquisador 

estar cometendo erro ao tomar essa decisão (VIEIRA, 2006). O intervalo de confiança 

que será utilizado nesse estudo foi de 95%, e o nível de significância de 5% (α=0,05).. 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) verifica as correlações lineares entre 

duas medidas quantitativas. O valor de r varia entre 1 e -1. Quando r = 0 significa 

ausência de correlação linear. Valores positivos de r significam uma correlação positiva, 

ou seja, na medida que a variável x aumenta y também aumenta. Quanto mais altos os 

valores de r (positivos ou negativos), mais forte é a correlação. Segue abaixo a tabela 

da interpretação dos valores (POLIT, D.F., BECK, C.T., HUNGLER, B.P, 2004, p34). 
 

   Tabela 3: Interpretação dos valores de Pearson. 
 

Fonte: RIBEIRO JR, SHIMAKURA. Estatística, 2004 

Optou-se pela utilização de um teste paramétrico na comparação de duas 

médias, denominado teste t-student, com nível de significância de 5%. O teste t-student é 

Valores de r (+ ou -) Interpretação 
 

0,00 a 0,19 Correlação muito fraca 

0,20 a 0,39 Correlação fraca 

0,40 a 0,69 Correlação moderada 

0,70 a 0,89 Correlação forte 

0,90 a 1,00 Correlação muito forte 
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o procedimento apropriado para o teste de comparação entre as médias de amostras 

pareadas ou independentes de variâncias iguais (homocedásticas). (POLIT, BECK & 

HUNGLER 2006, p.332). 

O teste de Wilcoxon permite a comparação das medianas de duas amostras 

que tenham sido extraídas de populações independentes. Trata-se de um equivalente 

não paramétrico do teste t-student para duas amostras. Entretanto, diferente do teste t, 

ele não exige que as populações originais sejam normalmente distribuídas ou que as 

variâncias sejam iguais (PAGANO, 2004). Optou-se pela utilização do teste Soma de 

postos de Wilcoxon para comparar a satisfação e importância da vida sexual na 

qualidade de vida entre usuários de fármacos potencialmente geradores de disfunções 

sexuais em pós-operatório de cirurgia valvar e/ou portadores de fibrilação atrial. 

Primeiro foram comparadas as duas populações de indivíduos satisfeitos com sua vida 

sexual e, posteriormente, às outras duas populações de indivíduos insatisfeitos. 

Sugere-se que em caso que a frequência esperada, ou seja, os valores 

esperados que interessam o pesquisador, seja menor que 2 ou se mais de 20% das 

frequencias esperadas forem menores do que 5, então devemos realizar um 

procedimento alternativa chamado teste exato de Fisher (DAWSON; TRAPP, 2001, 

p.132). 

Para o teste exato de Fisher, permite calcular a probabilidade exata de 

associação das características que estão em análise, isso é, a probabilidade de elas 

serem independentes. Sabendo que a probabilidade é igual ao produto dos fatoriais dos 

totais marginais pelo fatorial do total geral multiplicado pelo inverso do produto dos 

fatorais dos valores observados em cada classe (DAWSON; TRAPP, 2001, p.132). 

A análise do teste de Fisher é feita como a de Qui-Quadrado, sendo assim: 

estabelecendo o coeficiente de significância de 0,05, quando p >= 0,05, os desvios não 

são significativos, as variáreis estudadas são independentes e a associação é devida 

ao acaso (DAWSON; TRAPP, 2001, p.132). 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.6 PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

Após a organização dos dados e determinação das variáveis que permitissem a 

análise e descriminação do perfil sócio-demográfico surgiram as seguintes medidas de 

frequencia, média, gráficos e tabelas: 
Tabela 4: Idade dos pacientes em TAO portadores de FA e/ou PO 
de troca valvar. Niterói – RJ, 2011. 

 
Tabela 5: Estado civil dos pacientes em TAO portadores de FA e/ou 
PO de troca valvar. Niterói – RJ, 2011. 
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Gráfico 1: Raça dos pacientes em TAO portadores de FA e/ou PO 
de troca valvar. Niterói – RJ, 2011. 

 

Gráfico 2: Escolaridade dos pacientes em TAO portadores de FA 
e/ou PO de troca valvar. Niterói – RJ, 2011. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



62 

Gráfico 3: Renda mensal dos pacientes em TAO portadores de FA 
e/ou PO de troca valvar. Niterói – RJ, 2011. 

 
As tabelas 4 e 5 mostram o tamanho da amostra obtida, média de idade, a 

frequência simples e o percentual do estado civil da amostra. Assim, a idade média da 

amostra é de 51 anos +/-8 anos, com um n= 30 pacientes, dos quais 30% são solteiros 

(n=09) e 70% são casados (n=21). 

Os gráficos 1, 2 e 3, respectivamente, representam a distribuição percentual, da 

raça; o nível de escolaridade e a renda mensal. Onde conclui-se  que a grande 

maioria da amostra autointitulam – se branco com 46,7%, sendo negros 13,3% e 

pardos 40% 

Observa-se também que o maior percentual de nível escolar apresentado é o 

médio completo (40%); com iguais percentagens de 20% nos níveis de ensino 

fundamental incompleto e superior incompleto e, 6,7% para níveis: fundamental 

completo, médio incompleto e superior completo. Ao que se refere à renda mensal 

73,3% expressam renda baixa (1 à 2 salários mínimos), 13,3% renda média (3 à 4 

salários) e  13,3% relatam possuir acima de 5 salários mensais. 
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Gráfico 4: Diagnóstico médico dos pacientes em TAO portadores de 
FA e/ou PO de troca valvar. Niterói – RJ, 2011 

 
Gráfico 5: Comorbidades associadas a disfunção sexual dos 
pacientes em TAO portadores de FA e/ou PO de troca valvar. Niterói 
– RJ, 2011 
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Gráfico 6: Ingestão de bebida alcoólica entre pacientes em TAO 
portadores de FA e/ou PO de troca valvar. Niterói – RJ, 2011. 

 

Gráfico 7: Tabagismo entre pacientes em TAO portadores de FA 
e/ou PO de troca valvar. Niterói – RJ, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
 



65 

Gráfico 8: Uso de sildenafil entre pacientes em TAO portadores 
 de FA e/ou PO de troca valvar. Niterói, RJ, 2011 
 

 

Os gráficos 4, 5, 6, 7 e 8 representam a classificação do diagnóstico estabelecido 

ao paciente que faz o acompanhamento no ambulatório de TAO; os fatores de riscos 

associados a disfunção sexual; o uso de bebida alcoólica, o uso do fumo e do fármaco 

estimulante sexual, respectivamente. Verifica-se que 53,3% da amostra foi submetida a 

cirurgia de troca valva, 26,7% possuem a arritmia de fibrilação atrial e 20% possuem as 

duas condições. 

Das comorbidades, a HAS corresponde à 56,7%, DM e dislipidemia somam 

26,7% e os pacientes que não possuem quaisquer doenças associada à disfunção 

sexual representam 16,7%. 

Quanto a ingestão alcoólica, metade da amostra refere fazer uso. Os que nunca 

fizeram uso representam 23,3% e, os abstêmios somam 26,7%. Quanto ao tabagismo 

ou afins, 6,7% permanecem com o hábito, 40% nunca utilizaram e 53,3% cessaram o 

tabagismo No que se refere ao uso de sildenafil ou outros estimulantes sexuais 6,7% 

(n=?) admite o uso. 
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3.7 CORRELAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA (IQV) E A VIDA 

SEXUAL(VS) DOS PACIENTES E O TEMPO DE TRATAMENTO DE CADA 

CLASSE DE FÁRMACOS. 

Considerando os distintos períodos de tratamento de cada paciente se fez 

necessário avaliar se existia correlação entre o período de tratamento de cada classe 

de fármaco estabelecido com o IQV e VS. Para isso foi utilizado o Coeficiente de 

correlação de postos de Pearson, por se tratar de um teste não-paramétrico, uma vez 

que essa variável é contínua. Os resultados estão apresentados nos quadros 1, 2, 3, 4, 

5 e 6. 

Quadro 1: Correlação do tempo de tratamento da classe de 
fármacos diuréticos e o IQV. 

 
 

Quadro 2: Correlação do tempo de tratamento da classe de 
fármacos antihipertensivos e o IQV. 
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Quadro 3: Correlação do tempo de tratamento da classe de 
fármacos antiarritmicos e o IQV. 

 

Quadro 4: Correlação do tempo de tratamento da classe de 
fármacos diuréticos e a VS. 

 

Quadro 5: Correlação do tempo de tratamento da classe de 
fármacos antihipertensivos e o VS 
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Quadro 6: Correlação do tempo de tratamento da classe de 
fármacos antiarritmicos e o VS 

 
Os quadros acima expressam os valores do Coeficiente de Pearson (r) e o valor 

da probabilidade (p) que permite avaliar a grau de correlação e rejeitar ou não a 

hipótese nula (H0). Desta forma temos o tempo de tratamento da classe de fármacos 

Diuréticos (QUADRO 1) com r = - 0,25 indicando uma correlação negativa fraca e p= 

0,37, o que não permite rejeitar H0, ou seja, ao nível de significância de 5% a existência 

de correlação negativa fraca entre tempo de uso de diuréticos vida sexual não é 

estatisticamente significante. No quadro 2, representando a classe dos 

antihipertensivos (QUADRO 2) o valor de r = - 0,10, que indica uma correlação muito 

fraca e p= 0,59, também não rejeita H0; com relação aos fármacos da classe dos 

antiarrítmicos (QUADRO 3)  obteve-se r= 0, 38 e p = 0,21 o que determina uma 

correlação fraca e não rejeita H0. Sendo assim, podemos concluir que tais classes 

farmacológicas exercem uma associação fraca ou muito fraca e estatisticamente não 

significativa sobre o IQV. 

Focando a correlação das classes farmacológicas e o índice da vida sexual: a 

classe de diuréticos, representada no quadro 4 mostra r= 0,11, expressando uma 

correlação muito fraca e p= 0,70, o que não rejeita H0; no quadro 5, direcionado a 

classe dos antihipertensivos, r= 0,13, também demonstrando  correlação muito fraca e 

p= 0,49, não reijanto H0; já no quadro 6, analisa-se a classe dos antiarrítmicos, onde:  

r= 0,27, interpretando uma correlação fraca e p= 0,39 também não permitindo rejeitar 

H0. Possibilitando concluir que o período de tratamento que esses pacientes estão 

sendo submetidos, estatisticamente não é significativa sobre o índice de vida sexual. 
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3.8  CORRELAÇÃO DOS PERÍODOS DE TRATAMENTO DOS FÁRMACOS COM 

AÇÃO BETA BLOQUEADORA E INIBIDORA DA ECA COM O IQV E VS 

Tabela 6: Utilização de medicamentos antihipertensivos entre pacientes 
em TAO portadores de FA e/ou PO de troca valvar. Niterói – RJ, 2011 

 
Pelo tamanho expressivo do uso de fármacos da classe antihipertensivo 

(TABELA 6), se fez necessário dessa classe. Pela maior apresentação. foram 

selecionados os fármacos de ação beta bloqueadora e inibidora da ECA foram , 

comparando os com o IQV e VS. Para tal fim, utilizou-se o coeficiente de Pearson. Pré 

estabelecendo as seguintes hipóteses: 

Quadro 7: Correlação do período de tratamento com beta 
bloqueadores e o IQV entre pacientes em TAO portadores de 
FA e/ou PO de troca valvar. Niterói, RJ -2011. 
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Quadro 8: Correlação do período de tratamento com beta 
bloqueadores e a VS entre pacientes em TAO portadores de FA 
e/ou PO de troca valvar. Niterói, RJ -2011.. 

 
Quadro 9: Correlação do período de tratamento com inibidores 
da ECA e o IQV entre pacientes em TAO portadores de FA e/ou 
PO de troca valvar. Niterói, RJ -2011. 

 

Quadro 10: Correlação do período de tratamento com inibidores 
da ECA e a VS entre pacientes em TAO portadores de FA e/ou 
PO de troca valvar. Niterói, RJ -2011. 
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Quadro 11: Correlação do período de tratamento da associação 
de betabloqueadores com inibidores da ECA e o IQV entre 
pacientes em TAO portadores de FA e/ou PO de troca valvar. 
Niterói, RJ -2011. 

 
Quadro 12: Correlação do período de tratamento da associação 
de betabloqueadores com inibidores da ECA e a VS entre 
pacientes em TAO portadores de FA e/ou PO de troca valvar. 
Niterói, RJ -2011 

 
Os quadros representados acima expressam os valores do Coeficiente de 

Pearson (r) e o valor da probabilidade (p) que permite avaliar a grau de correlação e 

rejeitar ou não a hipótese nula (H0). Onde ao correlacionar com o IQV o período de 

tratamento dos fármacos com ação beta bloqueadora possui r= 0,120, caracterizando 

uma correlação positiva muito fraca e p= 0,79, o que não rejeita H0; o período de 

tratamento dos fármacos de ação inibidora da Eca r= - 0,68 indicando uma correlação 

negativa moderada e p= 0,04, possibilitando rejeitar H0; e analisando o grupo que 

fazem associação dos fármacos supracitados temos r= - 0,157, demonstrando uma 

correlação negativa muito fraca e  p= 0,62, o que não permite rejeitar H0. 

Desta forma, concluí-se que apesar da análise com o fármaco antihipertensivo 

de ação inibidora da ECA tenha sido favorável para rejeitar H0, não houve uma 

correlação positiva, afirmando que a correlação com esse fármaco não é 

estatisticamente significativa sobre o índice de qualidade de vida. 
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Entretanto ao analisar tais fármacos com o índice de vida sexual obteve-se: 

fármacos com ação beta bloqueadora, r= 0,30 expressando uma correlação positiva 

fraca e p= 0,50 não rejeitando H0; fármacos com ação inibidora da Eca, r= - 0,78 

representando uma correlação negativa forte e p= 0,01 e quando há associação dos 

fármacos supracitados, r= 0,32 indicando uma correlação positiva fraca p= 0,31 não 

permitindo rejitar H0. Donde se conclui que não há correlação estatisticamente 

significativa desses fármacos com o índice de vida sexual. 

3.9  CORRELAÇÃO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO E O DE IMPORTÂNCIA SEXUAL 

Em consonância com o questionário base da pesquisa fez-se necessário uma 

correlação entre o índice de satisfação sexual e o valor atribuído a sua importância. 

Utilizando o coeficiente de Pearson e após a determinação das hipóteses, os resultados 

encontrados foram representados pelo quadro 13 . 

Quadro13 : Correlação entre o índice de satisfação sexual com o de 
importância sexual entre pacientes portadores de FA e/ou PO de troca 
valvar em TAO e de fármacos potencialmente geradores de disfunção 
sexual. Niterói, RJ -2011. 
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Gráfico 9: Correlação entre o índice de satisfação sexual com o de importância 
sexual entre pacientes portadores de FA e/ou PO de troca valvar em TAO e de 
fármacos potencialmente geradores de disfunção sexual. Niterói, RJ -2011 

 
 

A tabela acima demonstra correlação do índice de satisfação sexual com o de 

Importância da mesma, onde r =0,56 indicando uma correlação positiva moderada, 

p=0,001, o que permite rejeitar H0. O coeficiente de determinação (r2 = 0,32), permite 

inferir que 32% da variação de uma satisfação pode ser explicado pela variação da 

importância sexual. Assim, o nível de satisfação sexual acompanha o nível de 

importância sexual. 

3.10 INDEPENDÊNCIA ENTRE SATISFAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA VIDA 

SEXUAL SOBRE A QUALIDADE DE VIDA 

Embasados nas variáveis de índice de satisfação sexual e de importância 

sexual, houve o estímulo em testar a independência entre tais variáveis com a vida 

sexual e a qualidade de vida. Para efeitos de tratamento estatístico foi assumido como 

sexualmente satisfeito os indivíduos que apresentarm índice de satisfação sexual >15. 

E, como sexualmente insatisfeitos aqueles indivíduos que apresentarm índice de 

satisfação sexual ≤ 15. De forma análoga adotou-se o mesmo critério para o índice de 

importância. A análise foi realizada através do teste exato de Fisher: 
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Quadro 14: Satisfação sexual e qualidade de vida entre 
pacientes em TAO portadores de FA e/ou PO de troca 
valvar. Niterói – RJ, 2011 

 
Quadro 15: Associação entre o índice de satisfação sexual e índice de qualidade de vida entre 
pacientes portadores de FA e/ou PO de troca valvar em TAO e de fármacos potencialmente 
geradores de disfunção sexual. Niterói, RJ -2011. 

 
 
Quadro 16: Índice de importância sexual e qualidade de 
vida entre pacientes em TAO portadores de FA e/ou PO de 
troca valvar. Niterói – RJ, 2011 
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Quadro 17: Associação entre o índice de importância sexual e índice de qualidade de vida entre 
pacientes portadores de FA e/ou PO de troca valvar em TAO e de fármacos potencialmente 
geradores de disfunção sexual. Niterói, RJ -2011. 

 
Os quadros 14 e 16 mostram a distribuição do índice de satisfação sexual e o 

de importância sexual associada ao alto IQV (>15) e ao baixo IQV (<=15). Os pacientes 

que encontram-se satisfeitos com a vida sexual (n=22) possuem alto IQV (> 15), 

enquanto que dentre os insatisfeitos (n=8), 6 pacientes apresentam alto e 2 baixo IQV. 

Quanto ao índice de importância sexual, 26 pacientes que atribuem importância 

à vida sexual, 25 apresentam IQV >15 e 1 com o IQV ≤15. Entretanto entre os 4 que 

não atribuem importância a vida sexual, 3 apresentam alto (>15) e 1 baixo IQV (<= 15). 

Os quadros 15 e 17 apresentam os resultados do teste exato de Fisher para 

testagem de independência entre satisfação/importância sexual e o IQV. Donde 

satisfação sexual X IQV (p= 0,06) e importância sexual X IQV (p= 0,25) demonstraram-

se insignificantes com α=0,05. Ou seja, os desvios não são significativos; logo, as 

variáveis estudadas são independentes e a associação entre as variáveis é devida ao 

acaso. 

3.11 COMPARAÇÃO DA IMPORTÂNCIA E SATISFAÇÃO DADA À VIDA SEXUAL 

DOS GRUPOS COM O DIAGNÓSTICO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR; O 

GRUPO DE PORTADORES DE FA E O GRUPO COM AMBOS DIAGÓSTICOS.  

Para comparar a significância entre o valor atribuído à importância e à 

satisfação sexual com a classificação dos grupos nosológicos foi utilizado um teste de 

hipótese. O teste escolhido foi o de Soma de Postos de Wilcoxon, com nível de 
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significância de 0,05 (5%), unicaudal, o qual compara a mediana de duas amostras 

independentes não paramétricas, como é o caso deste estudo.  

A decisão de se aceitar ou rejeitar a H0 baseia-se na comparação α com o 

valor de p. Quando valor de p <  α rejeita-se H0, quando p > α não se rejeita H0.  

As hipóteses prestabelecidas foram: 

Teste 1: 

• H0: Os pacientes portadores de FA atribuem menor valor à importância sexual 

do que os pacientes que não possuem FA 

• Ha: Os pacientes portadores de FA atribuem maior valor à importância sexual do 

que os pacientes que não possuem FA 

Teste 2: 

• H0: Os pacientes que foram submetidos à cirurgia de troca valva atribuem menor 

valor à importância sexual do que os pacientes que não foram submetidos ao 

procedimento cirúrgico 

• Ha: Os pacientes que foram submetidos à cirurgia de troca valva atribuem maior 

valor à importância sexual do que os pacientes que não foram submetidos ao 

procedimento cirúrgico. 

.Teste 3: 

• H0: Os pacientes que foram submetidos à cirurgia de troca valva e são 

portadores de FA atribuem maior valor à importância sexual do que os que 

pacientes são portadores de FA ou sofre o procedimento cirúrgico. 

• Ha: Os pacientes que foram submetidos à cirurgia de troca valva e são 

portadores de FA atribuem menor valor à importância sexual do que os que 

pacientes são portadores de FA ou que, somente, sofreram o procedimento 

cirúrgico. 

Teste 1: 

XXHXXH FAFAFAFA
~~~~ :: 00 −− <→<  

• H0: O valor mediano do índice de importância sexual entre portadores e não 

portadores de FA é o menor 
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XXHXXH FAFAAFAFAA
~~~~ :: −− >→>  

• Ha: O valor mediano do índice de importância sexual entre portadores e não 

portadores de FA não é maior 

Teste 2: 

XXHXXH TVTVTVTV
~~~~ :: 00 −− <→<  

• H0: O valor mediano do índice de importância sexual entre pacientes submetidos 

e não submetidos à troca é menor 

XXHXXH TVTVATVTVA
~~~~ :: −− >→>  

• Ha: O valor mediano do índice de importância sexual entre pacientes submetidos 

e não submetidos à troca não é maior 

Teste 3: 

XXHXXH TVFATVFA TVFATVFA

~~~~ :: 00 >> ∪
→

∪ ∩∩

 

• H0: O valor mediano do índice de importância sexual entre pacientes portadores 

de FA que foram submetidos à troca valvar é maior daquele apresentado por 

pacientes portadores de FA ou submetidos à troca valvar 

XXHXXH TVFATVFA TVFAATVFAA

~~~~ :: << ∪
→

∪ ∩∩
 

• Ha: O valor mediano do índice de importância sexual entre pacientes portadores 

de FA que foram submetidos à troca valvar menor daquele apresentado por 

pacientes portadores de FA ou submetidos à troca valvar 
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Os resultados são registrados abaixo: 
Tabela 7: Teste de Soma de Postos de Wilcoxon para a testagem das variáveis: 
entre grupos nosológicos e o índice de importância sexual. Niterói – RJ, 2011 

 
Variáveis 

 
p-valor 

 
α (0,05) 

 
Decisão 

 
Grupo portador de 

Fibrilação Atrial 

 
      0,994377                                       Accept Ho 

 
Grupo submetidos à 

Troca Valva 

 
      0,198122                                       Accept Ho 

 
Grupo portador FA e 

Troca Valva 

 
   0,048598                           Reject Ho 

 
 

Referente a comparação de medianas dos valores atribuídos à satisfação sexual 

com a classificação dos grupos nosológicos: 

Teste 1: 

• H0: Os pacientes portadores de FA atribuem maior valor à satisfação sexual do 

que os pacientes que não possuem FA 

• Ha: Os pacientes portadores de FA atribuem menor valor à satisfação sexual do 

que os pacientes que não possuem FA 

Teste 2: 

• H0: Os pacientes que foram submetidos à cirurgia de troca valva atribuem maior 

valor à satisfação sexual do que os pacientes que não foram submetidos ao 

procedimento cirúrgico 

• Ha: Os pacientes que foram submetidos à cirurgia de troca valva atribuem menor 

valor à satisfação sexual do que os pacientes que não foram submetidos ao 

procedimento cirúrgico. 

Teste 3: 

• H0: Os pacientes que foram submetidos à cirurgia de troca valva e são 

portadores de FA atribuem maior valor à satisfação sexual do que os que 

pacientes são portadores de FA ou sofre o procedimento cirúrgico. 

• Ha: Os pacientes que foram submetidos à cirurgia de troca valva e são 

portadores de FA atribuem menor valor à satisfação sexual do que os que 
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pacientes são portadores de FA ou que, somente, sofreram o procedimento 

cirúrgico. 

Teste 1: 

XXHXXH FAFAFAFA
~~~~ :: 00 −− >→>  

• H0: O valor mediano do índice de satisfação sexual entre portadores e não 

portadores de FA é maior 

XXHXXH FAFAAFAFAA
~~:~~: −− <→<  

• Ha: O valor mediano do índice de satisfação sexual entre portadores e não 

portadores de FA não é menor 

Teste 2: 

XXHXXH TVTVTVTV
~~~~ :: 00 −− >→>  

• H0: O valor mediano do índice de satisfação sexual entre pacientes submetidos e 

não submetidos à troca é o maior 

XXHXXH TVTVATVTVA
~~~~ :: −− <→<  

• Ha: O valor mediano do índice de satisfação sexual entre pacientes submetidos e 

não submetidos à troca não é o menor 

Teste 3: 

XXHXXH TVFATVFATVFATVFA
~~~~ :: 00 ∪∩∪∩

>→>  

• H0: O valor mediano do índice de satisfação sexual entre pacientes portadores 

de FA que foram submetidos à troca valvar é o maior daquele apresentado por 

pacientes portadores de FA ou submetidos à troca valvar 

XXHXXH TVFATVFAATVFATVFAA
~~~~ ::

∪∩∪∩
<→<  

• Ha: O valor mediano do índice de satisfação sexual entre pacientes portadores 

de FA que foram submetidos à troca valvar não é o menor daquele apresentado 

por pacientes portadores de FA ou submetidos à troca valvar 
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Tabela 8: Teste de Soma de Postos de Wilcoxon para a testagem das variáveis: 
entre grupos de diagnósticos e o índice de satisfação sexual. Niterói – RJ, 2011. 

 
Variáveis 

 
p-valor 

 
α (0,05) 

 
Decisão 

 
Grupo portador de 

Fibrilação Atrial 

 
      0,950054                                        Accept Ho 

 
Grupo submetidos à 

Troca Valva 

 
      0,675144                                       Accept Ho 

 
Grupo portador FA e 

Troca Valva 

 
      0,950054                            Accept Ho 

 

As tabelas 7 e 8 representam o teste da soma de posto de Wilcoxon, entre o 

valor de importância e satisfação sexual com o IQV. Desta forma, observa-se que o 

grupo foi submetido à cirurgia de troca valvar e que também é portador de FA obteve 

um p=0,048 indicando a rejeição do H0. Sendo assim, é estatisticamente significativo 

afirmar que os pacientes que foram submetidos à cirurgia de troca valva atribuem maior 

valor à importância sexual do que os pacientes que não foram submetidos ao 

procedimento cirúrgico. 
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4 DISCUSSÃO 

Em definição da caracterização do grupo abordado encontramos uma idade 

média de 51 anos +/- 8 anos e considerando que maior incidência de mortalidade 

masculina decorre de enfermidades do aparelho circulatório, atingindo, 

preferencialmente a população idosa (72,2%), entre indivíduos de 25-59. Ressente-se a 

perda anual de muitas vidas e grande parte da força produtiva em óbitos que poderiam 

ser perfeitamente evitados, caso houvesse uma efetiva política de prevenção primária 

(BRASIL, 2008). 

Atualmente, há uma evidência que mais de 80% dos casos de morte por DCV 

estejam associados a fatores de risco já conhecidos. São considerados mais 

importantes os fatores de alta prevalência em muitas populações, sendo assim,vem 

sendo enfatizado o políticas para o controle do diabetes mellitus, da obesidade, da 

inatividade física, do uso do tabaco, da hiperlipidemia e da hipertensão arterial 

(MACKAY; MENSAH, 2004). 

Em consonância com a nossa amostra, observamos que a percentagem de 

fator de risco modificável, a hipertensão arterial, apresenta-se com maior expressão, em 

segundo lugar dislipidemia e em terceiro o DM. A HAS é considerada o mais importante 

para as doenças isquêmicas e para o acidente vascular cerebral. Nos últimos anos, 

alguns autores têm chamado a atenção para a necessidade de rediscussão dos níveis 

pressóricos considerados ideais, pois parece haver uma relação linear entre o risco de 

morte por causa vascular e os valores da pressão arterial, mesmo dentre o espectro de 

valores considerados normais (CHOBANIAN; BAKRIS; BLACK; CUSHMAN; et al, 

2003). 
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Um outro fator de risco modificável que merece destaque é o tabagismo. Ao 

analisar a amostra, observamos que há pacientes em uso de fumo (6,7) e ex-fumantes 

(53,3%), entretanto, estima-se que seja um hábito de principal causa de morte evitável 

no mundo em função de sua atuação como precursor de diversas patologias e sua alta 

prevalência. A magnitude do problema é identificada ao se considerar a estimativa da 

OMS de que cerca de 1/3 da população mundial adulta seja fumante (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2004). 

Na manutenção da terapêutica farmacológica dos pacientes submetidos à troca 

valvar e/ou portadores de FA, uma das frequentes queixas relatadas é a disfunção 

sexual, aliada a dúvidas sobre a segurança no retorno à atividade sexual. A maioria das 

drogas utilizadas pode causar alterações na atividade sexual. Dentre esses fármacos 

os que mais contribuem para tais alterações são os anti-hipertensivos, antiarrítmicos e 

os diuréticos (ABREU, 2000, p.36; STEIN; HOHMANN, 2006, p.63). 

 Com relação ao tratamento farmacológico apesar da análise com o fármaco 

antihipertensivo de ação inibidora da ECA tenha indicado a rejeitação da H0, não houve 

uma correlação positiva, afirmando que a correlação desse fármaco não é 

estatisticamente significativa sobre o IQV. 

Entretanto, a disfunção sexual é comumente relacionada ao uso de 

medicações hipotensoras, e usualmente tratada através de modificações no tratamento 

farmacológico da hipertensão arterial (BATISTA, 2001, 

Enfatizando o uso do estimulante sexual, em que 6,7 % dos homens abordados 

revelaram fazer uso, não há evidência de que os inibidores da fosfodiesterase 5 

aumentem o risco de um novo evento cardíaco, com o infarto agudo do miocárdio (IAM) 

(STEIN; HOHMANN, 2006, p 64). 

Embora evidências suficientes sugiram que há um pequeno aumento no risco 

relatado à atividade sexual, pois tais fármacos aumentariam o risco de evento por sua 

ação indireta, já que, ao proporcionarem a ereção, expõem o homem à atividade 

sexual, ou seja, a um aumento energético que levará a um aumento da FC e da PA 

como qualquer outro exercício aeróbico (STEIN; HOHMANN, 2006, p 64). 
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Na tentativa de correlacionar a satisfação sexual ao nível de importância sexual, 

as quais influenciam, diretamente, na qualidade de vida do indivíduo, foi possível 

estatisticamente afirmar tal correlação, entretanto, ao correlacionar sua independência 

através do teste exato de Fisher, houve a indicação que dos desvios não são 

estatisticamente significante, sendo as variáveis estudadas independentes e a 

associação entre as mesmas é devida ao acaso.  

Contudo, qualidade de vida é definida como a sensação de bem-estar de uma 

pessoa que deriva da satisfação ou insatisfação com as áreas da vida que são 

importantes para ela (FERRANS; POWERS, 1992, p.1099). 

Outro dado favorável à pesquisa está relacionado aos pacientes que foram 

submetidos à cirurgia de troca valva e portadores de FA, que ao serem analisados 

através do teste de Wilcoxon, foi possível rejeitar H0 e concluir que os mesmos 

atribuem menor valor à importância sexual do que aquele que, somente, foram 

submetidos ao procedimento cirúrgico, ou somente, possuem FA. 

A doença cardíaca e seu tratamento cirúrgico podem representar uma nova 

realidade, abruptamente imposta, que desestrutura o paciente que se sente atingido em 

sua autoimagem, tem medo do seu estado de saúde e fica à mercê de profissionais que 

nem sempre lhe transmitem segurança e empatia. A ameaça à saúde também provoca 

ansiedade nessa pessoa já fragilizada pelo seu estado clínico (GOMES, 1998, p. 30). 

Embora não haja resultados estatisticamente significantes e a não confirmação 

da maioria das hipóteses prestabelecidas, necessitasse de uma análise do processo de 

coleta de dados e instrumento aplicado, para que sejam verificados possíveis 

equívocos ou falhas, que poderiam ter interferido nos resultados. 

Referente ao processo de coleta dados, é importante ressaltar que todo o 

procedimento foi realizado pessoalmente pela pesquisadora e foi mantida a mesma 

abordagem em todos os pacientes, enfatizando que somente questionários completos 

foram utilizados, ou seja, dos 32 pacientes, excluímos 2 para que houvesse perda de 

dados. A organização e a reavaliação das variáveis foram elaboradas ao longo de todo 

o processo, entretanto, obteve-se uma amostra pequena (n=30), tornando-se um 

possível fator prejudicial à análise. 
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Considerando uma errônea escolha do instrumento principal, o Índice de 

Qualidade de vida Ferrans e Power, o qual possui uma escala que varia de 0 a 30, 

sendo 0 a classificação do pior IQV e 30 o melhor IQV, não há  determinação validada 

do corte limite para classificações, ficou á critério da pesquisadora, onde os pacientes 

foram separados por alto IQV quando possuíam um valor final do índice > 15 e baixo 

IQV quando possuíam um valor final do índice <=15. 

A partir dessa classificação estabelecida os grupos e as variáveis foram 

correlacionados e associados seguindo como base as definições da estatística 

inferencial, como as medidas de correlação, do teste exato de Fisher e o teste de 

Wilcoxon. Os quais foram realizados pelo programa SPSS para que não houvesse 

falhas de cálculos e constituí-se em condição sine qua non para a defesa de todas as 

hipóteses. 

   O enfermeiro no âmbito prático-científico necessita-se de mais rigor 

metodológico. Sendo assim, o incentivo de futuros estudos com relação influência da 

satisfação e importância da vida sexual sobre a qualidade de vida dos pacientes 

cardiopatas, em uso de fármacos potencialmente geradores de disfunção sexual, deve 

ser mais detalhada talvez assim seja viável atuar neste campo com mais acurácia, 

viabilizando a qualidade de vida desta classe e consequentemente, atribuindo 

conhecimento no recinto social. 
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5 CONCLUSÃO 

Conclui-se que os resultados não permitirem a rejeição das hipóteses nulas 

testadas, entretanto, há clareza literária entre associação da terapia farmacológica 

cardíaca e os fatores de risco com a disfunção sexual, o que sinaliza quanto à 

necessidade de se orientar de maneira mais abrangente os pacientes cardiopatas.  

Os pacientes cardiopatas, que fazem uso ou não de fármacos potencialmente 

geradores de difusão sexual, sendo submetidos ou não ao transtorno psicológico 

exercido pelo procedimento cirúrgico, possuem o direito de receber orientações sobre a 

vida sexual da mesma forma que são informados sobre o retorno ao trabalho e sobre a 

execução de exercícios físicos, levando em consideração que se estabelece o sexo 

como necessidade básica humana. 

É evidente que a adoção de medidas educativas direcionadas à adoção de 

hábitos de vida saudáveis poderão auxiliar na melhoria da qualidade de vida, na qual a 

vida sexual está firmemente inserida. Entretanto, com o déficit do conteúdo referencial, 

desnuda-se uma fragilidade à implementação de uma orientação efetiva do enfermeiro.  

Partindo dessa premissa, é essencial que durante a formação profissional do 

enfermeiro, o qual está inserido em um contexto socioeconômico e cultural além de 

sofrer influência para a prática de orientação e conduta no processo saúde-doença, 

devem-se atentar para a construção ou ampliação do conhecimento, na conduta e 

prática da enfermagem no contexto da sexualidade humana. 

Partido dessa premissa, o presente trabalhado emerge forças a denunciar a 

negligência pela qual o assunto vem sendo tratado nas pesquisas, no ensino e na 

prática de enfermagem. 
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7.1 APÊNDICE I - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 
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8.1 ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO ENFERMAGEM MÉDICO – CIRÚGICO (MEM) 
 

ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA: aplicabilidade do Índice Qualidade de Vida Ferrans e 
Power na percepção da satisfação e importância da vida sexual do paciente cardiopata. 
 
Pesquisadores responsáveis: Acadêmica de Enfermagem Fernanda Faria Reis; 

                 Profº Drº Dalmo Machado Valério de Lima. 
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 
Fluminense. 
 

O Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “ENFERMAGEM EM 
CARDIOLOGIA: aplicabilidade do Índice Qualidade de Vida Ferrans e Power na percepção da 
satisfação e importância da vida sexual do paciente cardiopata” de responsabilidade dos 
pesquisadores: Fernanda Faria Reis e o Prof. Drº Dalmo Valério Machado Lima. A pesquisa 
tem como objetivo: A Qualidade de Vida relacionada à importância e a satisfação da vida 
sexual, de homens submetidos à cirurgia valvar e/ou portadores de fibrilação atrial em uso de 
Terapia de Anticoagulação Oral (TAO) e fármacos potencialmente geradores de distúrbios 
sexuais. O Sr. será entrevistado afim de preencher e um instrumento fechado e um validado 
internacionalmente. Sua identidade será mantida em sigilo, para isso o Sr, será identificado por 
siglas/número. A pesquisa não trará riscos a sua saúde e não será utilizada para qualquer outro 
objetivo a  não ser aquele já mencionado. Muitos serão os benefícios, dentre eles a confirmação 
que os pacientes submetidos à cirurgia de trocar valvar metálica e/ou portador de fibrilação 
atrial que fazem uso da TAO e de fármacos que geram distúrbios sexuais, estão com alteração 
na qualidade de vida no que diz respeito a vida sexual. A participação é voluntária e este 
consentimento poderá ser retirado a qualquer momento. Tendo tomado conhecimento das 
características de sua participação, e caso esteja de acordo, solicito a sua assinatura na parte 
inferior do presente documento. 

 
Atenciosamente, 
 
______________        ________     __                                  _____________________________ 
Acd. Fernanda Faria Reis                                        Prof. Drº Dalmo Valério Machado Lima  
 

 
AUTORIZAÇÃO 
 
Eu,__________________________________, RG nº__________      _____________ declaro 
ter sido informado e concordo voluntariamente em participar da pesquisa acima descrita. 
 
                             Niterói, _____/______/ 2011 
 
Nome do entrevistado(a): ___________________________________________________ . 
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8.2 ANEXO II - ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA DE FERRANS E POWERS© 

VERSÃO GENÉRICA III 

Parte 1: Para cada uma das perguntas a seguir, por favor, escolha a resposta que melhor descreve 
o quanto satisfeito você está com este aspecto de sua vida. Por favor, responda marcando um 
círculo ao redor do número escolhido. Não há respostas certas ou erradas. 
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1. Sua saúde? 1 2 3 4 5 6 

2. O cuidado que você tem com a sua saúde? 1 2 3 4 5 6 
3. A intensidade de dor que você sente? 1 2 3 4 5 6 
4. A energia que você tem para as atividades 
diárias? 

1 2 3 4 5 6 

5. Sua capacidade para cuidar de si mesmo(a) sem 
ajuda de outra pessoa? 

1 2 3 4 5 6 

6. O controle que você tem sobre sua vida? 1 2 3 4 5 6 
7. Sua possibilidade de viver tanto quanto você 
gostaria? 

1 2 3 4 5 6 

8. A saúde da sua família? 1 2 3 4 5 6 
9. Seus filhos? 1 2 3 4 5 6 
10. A felicidade da sua família? 1 2 3 4 5 6 
11. Sua vida sexual?  1 2 3 4 5 6 
12. Seu (sua) esposo(a), namorado(a) ou 
companheiro(a)? 

1 2 3 4 5 6 

13. Seus amigos? 1 2 3 4 5 6 
14. O apoio emocional que você recebe da sua 
família? 

1 2 3 4 5 6 

15. O apoio emocional que você recebe de outras 
pessoas que não são da sua família? 

1 2 3 4 5 6 

16. Sua capacidade para cuidar das 
responsabilidades da família? 

1 2 3 4 5 6 

17. O quanto você é útil para os outros? 1 2 3 4 5 6 
18. A quantidade de preocupações em sua vida? 1 2 3 4 5 6 
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19. Sua vizinhança? 1 2 3 4 5 6 
20. Sua casa, seu apartamento ou com o lugar onde 
você mora? 

1 2 3 4 5 6 

21. Seu trabalho (se tiver algum trabalho, com ou 
sem remuneração)? 

1 2 3 4 5 6 

22. O fato de não ter um trabalho (se 
desempregado, aposentado ou incapacitado)? 

1 2 3 4 5 6 

23. Seu nível de escolaridade? 1 2 3 4 5 6 
24. A maneira como você administra o seu 
dinheiro? 

1 2 3 4 5 6 

25. As suas atividades de lazer, de diversão? 1 2 3 4 5 6 
26. Suas possibilidades de ter um futuro feliz? 1 2 3 4 5 6 
27. Sua paz de espírito, sua tranquilidade? 1 2 3 4 5 6 
28. Sua fé em Deus? 1 2 3 4 5 6 
29. A realização de seus objetivos pessoais? 1 2 3 4 5 6 
30. Sua felicidade de modo geral? 1 2 3 4 5 6 
31. Sua vida de modo geral? 1 2 3 4 5 6 
32. Sua aparência pessoal? 1 2 3 4 5 6 
33. Você mesmo (a) de modo geral? 1 2 3 4 5 6 
 

Parte 2: Para cada uma das perguntas a seguir, por favor, escolha a resposta que melhor descreve 
o quanto importante é para você está com este aspecto de sua vida. Por favor, responda marcando 
um círculo ao redor do número escolhido. Não há respostas certas ou erradas. 
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1. Sua saúde? 1 2 3 4 5 6 

2. O cuidado que você tem com a sua saúde? 1 2 3 4 5 6 
3. Não ter dor? 1 2 3 4 5 6 
4. Ter energia suficiente para as atividades diárias? 1 2 3 4 5 6 
5. Cuidar de si mesmo(a) sem ajuda de outra 
pessoa? 

1 2 3 4 5 6 

6. Ter controle sobre sua vida? 1 2 3 4 5 6 
7. Viver tanto quanto você gostaria? 1 2 3 4 5 6 
8. A saúde da sua família? 1 2 3 4 5 6 
9. Seus filhos? 1 2 3 4 5 6 
10. A felicidade da sua família? 1 2 3 4 5 6 
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11. Sua vida sexual? 1 2 3 4 5 6 
12. Seu (sua) esposo(a), namorado(a) ou 
companheiro(a)? 

1 2 3 4 5 6 

13. Seus amigos? 1 2 3 4 5 6 
14. O apoio emocional que você recebe da sua 
família? 

1 2 3 4 5 6 

15. O apoio emocional que você recebe de outras 
pessoas que não são da sua família? 

1 2 3 4 5 6 

16. Cuidar das responsabilidades da família? 1 2 3 4 5 6 
17. Ser útil às outras pessoas? 1 2 3 4 5 6 
18. Não ter preocupações? 1 2 3 4 5 6 
19. Sua vizinhança? 1 2 3 4 5 6 
20. Sua casa, seu apartamento ou o lugar onde você 
mora? 

1 2 3 4 5 6 

21. Seu trabalho (se tiver algum trabalho, com ou 
sem remuneração)? 

1 2 3 4 5 6 

22. Ter um trabalho (se desempregado, aposentado 
ou incapacitado)? 

1 2 3 4 5 6 

23. Seu nível de escolaridade? 1 2 3 4 5 6 
24. Ser capaz de administrar o seu dinheiro? 1 2 3 4 5 6 
25. Ter atividades de lazer, de diversão? 1 2 3 4 5 6 
26. Ter um futuro feliz? 1 2 3 4 5 6 
27. Sua paz de espírito, sua tranquilidade? 1 2 3 4 5 6 
28. Sua fé em Deus? 1 2 3 4 5 6 
29. Realizar seus objetivos pessoais? 1 2 3 4 5 6 
30. Sua felicidade de modo geral? 1 2 3 4 5 6 
31. Estar satisfeito (a) com a vida? 1 2 3 4 5 6 
32. Sua aparência pessoal? 1 2 3 4 5 6 
33. Ser você mesmo (a)? 1 2 3 4 5 6 
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8.3 ANEXO III – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA  

 


