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“O sucesso nasce do querer, da determinação e 

 persistência em se chegar a um objetivo”. 

José de Alencar, 1829-1877 



 

 

RESUMO 

Programas de Reabilitação Cardíaca (RC) têm o objetivo de retornar o 

indivíduo com doença cardíaca a um nível ótimo de recuperação, utilizando 

para isso, treinamento físico associado a programas educacionais. Estudos 

mostram que, quando os objetivos dos programas de RC são colocados em 

prática, incluindo a educação do usuário, há um aperfeiçoamento do processo 

de melhora do quadro funcional e aumento da qualidade de vida destes 

indivíduos. Este estudo teve como objetivo descrever o nível de conhecimento 

dos usuários sobre a Doença Arterial Coronariana (DAC) atendidos pelo 

Programa de RC do Hospital das Clínicas da UFMG, e avaliar a percepção 

destes em relação às barreiras para sua participação. Trata-se de um estudo 

transversal descritivo, realizado por meio da aplicação, sob a forma de 

entrevista, de dois instrumentos, a saber: (1) Questionário de Educação de 

Doença Arterial Coronariana (CADE-Q), para avaliar o nível de conhecimento 

dos usuários sobre temas relacionados à doença coronariana, dividido nas 

seguintes áreas: fisiopatologia, sinais e sintomas da doença; diagnóstico, 

tratamento e medicamentos; fatores de risco e hábitos de vida e exercício 

físico, (2) Escala de Barreiras para RC (CRBS) com o objetivo de avaliar a 

percepção dos usuários em relação às barreiras que influenciam na sua 

adesão e participação aos programas de RC, como por exemplo, 

comorbidades, problemas pessoais e familiares e acesso ao programa.  A 

amostra foi composta por 30 usuários com média de idade 63±11anos. O 

CADE-Q revelou um escore total médio de 33,13±8,66 pontos, correspondendo 

a 58,12% do escore total (57 pontos) do questionário, e maior pontuação na 

área referente aos exercícios físicos. A CRBS identificou barreiras relacionadas 

com responsabilidades familiares, problemas de saúde e transporte, revelando 

pontuação média de 64,071,43 (61,01% da pontuação total). Concluindo, os 

usuários desse programa apresentaram nível médio de conhecimento sobre a 

DAC, considerado como “aceitável”, e perceberam as barreiras como 

moderadas. Em conjunto, estas informações contribuem para melhor 

direcionamento das ações, reforçando a necessidade de sistematização do 

programa educativo associado ao programa de exercício físico, de melhor 



 

 

controle global da saúde dos pacientes, assim como de ações junto aos órgãos 

públicos para viabilizar o deslocamento dos usuários, como forma de aumentar 

a efetividade do programa de RC. 

 

Palavras chaves: Reabilitação cardíaca, Doenças Cardiovasculares, 

Educação do paciente. 



 

 

ABSTRACT 

 

Cardiac Rehabilitation (CR) Programs are intended to restore the individual with 

heart disease to an optimal level of recovery, using to this physical training 

associated with educational programs. Studies show that when the CR 

programs are put in place, including user education, there is an improvement in 

the process to increase the quality of life of these individuals as well as the 

functional status. This study aimed to describe the users' knowledge level on 

Coronary Artery Disease (CAD) served by the CR program of the Hospital das 

Clínicas, and evaluate their perception regarding the barriers to participation. 

This is a transversal descriptive study conducted through the application, in the 

form of interview, of two instruments, named: (1) Coronary Artery Disease 

Education Questionnaire (CADE-Q) to assess the level of knowledge of the 

users on topics related to coronary heart disease, divided into the following 

areas: pathophysiology, disease signs and symptoms; diagnosis, treatment and 

drugs; risk factors and lifestyle habits and exercise, (2) Cardiac Rehabilitation 

Barriers Scale (CRBS) in order to evaluate the perception of the users 

regarding the barriers that affect its membership and participation to CR 

programs, such as comorbidities, personal and family problems and access to 

the program. The sample consisted of 30 users with a mean age 63±11 years. 

CADE-Q revealed a total mean score of 33,13 ± 8,66 points, corresponding to 

58,12% of the total score (57 points) of the questionnaire, and highest score in 

the area related to physical exercises. The CRBS identified barriers related to 

family responsibilities, health problems and transport, revealing a mean score of 

64,07 ± 1,43 (61,01% of the total score). In conclusion, users of this program 

have an average level of knowledge about CAD, which is considered 

"acceptable", and perceived the barriers as moderate. Together, this 

information contribute to better targeting the actions, reinforcing the need for 

systematization of the educational program associated with the exercise 

program, better overall control of the health of patients, as well as actions with 

public agencies to facilitate the movement of users as a way of increasing the 

effectiveness of RC program. 



 

 

Key words: Cardiac rehabilitation, Cardiovascular Diseases, Patient education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de mortalidade e 

morbidade no mundo (WHO, 2010), contribuindo assim, para elevados custos 

governamentais com a saúde (CARDIAC CARE NETWORK, 2002).  A cada 

ano, as DCV são responsáveis por 16,7 milhões de mortes ao redor do mundo, 

e de acordo com World Health Statistics (2008), globalmente, estas mortes irão 

aumentar para 23,4 milhões em 2030.  

 

No Brasil, aproximadamente 20% de todas as mortes em indivíduos acima de 

30 anos tem como causa as DCV. Dentre elas, as doenças isquêmicas do 

coração (DIC) foram responsáveis por 95.449 mortes e as doenças 

cerebrovasculares (DCBV) por 97.860 (MANSUR, 2012). Apesar de ser a 

principal causa de morte, a mortalidade das DCV vem caindo nas últimas 

décadas (MANSUR et al., 2001, SOUZA et  al., 2001), tendo as DCBV maior 

tendência à redução que as DIC (MANSUR et al., 2010). 

 

O controle dos fatores de risco e (FORD et al., 2007) a redução das 

desigualdades sociais, que inclui a escolaridade, podem intensificar 

substancialmente a tendência de redução da mortalidade por DCV. Bassanesi 

et al. (2008) observaram que quase a metade da mortalidade por DCV antes do 

65 anos pode ser atribuída à pobreza.  

 

Esse cenário ilustra como os programas de Reabilitação Cardíaca (RC) 

diminuem efetivamente o risco cardíaco, reduzem a recorrência de eventos 

cardíacos, aumentam a qualidade de vida dos pacientes (MCALISTER et al., 

2001) e reduzem a mortalidade em 25% (TAYLOR et al., 2004). Os programas 

de RC têm o objetivo de contribuir para o retorno do indivíduo com doença 

cardíaca a um nível ótimo de recuperação, capacitando-o a manter melhores 

condições de saúde e a reduzir o risco de morte. Para alcançar tais objetivos, 

são necessárias a combinação e o uso correto e prático de intervenções; entre 
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elas, o treinamento físico e programas educacionais (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006; HIRANI et al., 2001).   

 

A Reabilitação Cardíaca é composta por treinamento físico estruturado, por 

educação integral e aconselhamento do usuário (STONE et al., 2009). Os 

programas de reabilitação foram desenvolvidos com o propósito de trazer os 

usuários de volta às suas atividades diárias habituais. O usuário e, 

eventualmente, membros de sua família, recebem informações sobre a 

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

a relação da doença com a atividade física diária e as possíveis implicações na 

sua vida cotidiana. Quando necessário, os hábitos alimentares e aspectos 

nocivos do estilo de vida são reformulados, com especial ênfase na cessação 

do tabagismo (DIRETRIZ BRASILEIRA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA, 

2005). 

 

Apesar dos benefícios serem conhecidos, a RC é pouco recomendada, sendo 

que a participação dos usuários varia entre 7,5% e 29% e tem baixa adesão, 

com taxas de desistência variando entre 40% e 55% (OLDRIDGE 1990; 

SUAYA, et al., 2007). Os motivos apontados para a baixa participação e 

adesão aos programas de RC são descritos na literatura como barreiras e 

podem ter caráter pessoal (usuário), profissional (equipe multidisciplinar) ou 

público (sistema) (DALY et al., 2002; GRACE et al., 2006), além de sofrer 

influência do nível de conhecimento do paciente sobre o seu quadro.  Um dos 

principais fatores para explicar a baixa participação na RC tem sido apontado 

como o fracasso dos médicos para o encaminhamento (GRACE et al., 2006; 

GRACE et al., 2009; DAILY et al., 2002). 

 

A educação do indivíduo foi formalmente definida como "o processo pelo qual 

os profissionais de saúde e outros transmitem aos pacientes informações que 

irão alterar o seu comportamento de saúde ou melhorar o seu estado de 

saúde” (KOONGSTVEDT, 2001). Juntamente com o estilo de vida e com o 

tratamento do fator de risco médico, a educação tem sido um componente 

essencial da RC (BACR, 2012; ADES et al., 1992). A educação em saúde 
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constitui um conjunto de saberes e práticas que visam realizar a prevenção de 

doenças e promoção da saúde (ALVEZ, 2005). Para obter-se sucesso nas 

atividades de educação em saúde é preciso conhecer os usuários, seus 

hábitos, crenças e condições em que vivem. Além disso, é necessário envolver 

os indivíduos nas ações e não impor o conhecimento.  Essas maneiras são 

imprescindíveis para a efetividade das ações de educação em saúde (ALVEZ, 

2005).  

 

Segundo Bartlett (1985), a educação dos usuários é uma experiência 

planejada, usando uma combinação de métodos como ensino, aconselhamento 

e técnicas de modificação de comportamento, que influenciam o conhecimento 

do paciente e, consequentemente, o seu comportamento de saúde. A 

identificação das necessidades de aprendizagem é fundamental para que haja 

sucesso no processo de ensino, mudança de comportamento e controle dos 

fatores de risco (GALDEANO et al., 2010), entretanto, vale destacar que o 

conhecimento sobre a doença, o tratamento e os fatores de risco por si só, não 

levam à mudança de comportamento (SERAFIM et al., 2010).  

 

Estudos mostram que os profissionais nem sempre identificam corretamente as 

necessidades de aprendizagem dos usuários e que ambos atribuem diferentes 

graus de importância às diversas necessidades de aprendizagem (TIMMINS, 

2005). Assim, os artigos que descrevem instrumentos específicos para 

identificar essas necessidades, embora escassos, são de fundamental 

importância que o profissional de saúde identifique os aspectos que o usuário 

necessita aprender.  

 

A aquisição do conhecimento associada aos programas multidisciplinares de 

controle da cardiopatia ajuda o usuário a obter uma percepção adequada de 

seu estado de saúde (HIRANI et al., 2001; YEHLE et al., 2009).  Portanto, para 

que o usuário coronariano tenha maior e melhor conhecimento sobre sua 

doença, sintomas, hábitos de vida, fatores de risco e tratamentos, é necessária 

a avaliação do nível do conhecimento do usuário sobre sua doença e, para 

isso, torna-se necessário o desenvolvimento e/ou o aperfeiçoamento de 
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instrumentos capazes de realizarem tal avaliação (GAZMARARIAN et al., 2003; 

OSBORNE,2007). 

 

De acordo com Ghisi et al., 2010 e Ghisi et al., 2012, a utilização de 

instrumentos ou questionários de avaliação é um importante recurso em 

programas educativos. Eles possibilitam mensurações dos efeitos do processo 

de ensino e aprendizagem e possíveis mudanças de atitudes sobre a Doença 

Arterial Coronariana (DAC). É também uma forma de conhecer as 

necessidades dos indivíduos e as condições para a implementação do 

processo educativo (YEHLE et al., 2009; SOMMARUGA et al., 2003. 

GUILLEMIN, 1995). Além disso, a avaliação das barreiras para adesão e 

participação à RC possibilita melhor planejamento dos programas, 

aperfeiçoamento do treinamento clínico e aumento da participação e aderência 

dos usuários (GHISI et al., 2012). 

 

Entretanto, observou-se, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que 

existem poucos estudos e fontes de informação que relatem a medição do nível 

de conhecimento do usuário com DAC. Torres et al. (2005) afirmam que há 

carência de instrumentos que mensurem os conhecimentos e atitudes sobre a 

DAC no Brasil. Como consequência, têm-se dificuldades de avaliar a influência 

da educação do paciente com DAC em relação à sua reabilitação. Segundo 

McAlister et al. (2001), embora os programas de RC incluam intervenções 

multidisciplinares, o nível de conhecimento dos pacientes sobre DAC não é 

usualmente mensurado, comprometendo a eficácia dos programas orientados 

nessa direção. Portanto, considera-se que o conhecimento do usuário sobre 

sua própria condição de saúde seja de extrema importância para o sucesso do 

tratamento das DAC e para tornar o usuário participativo e corresponsável no 

cuidado a própria saúde. Desta forma, a identificação do nível de conhecimento 

dos usuários, permite que ações direcionadas à educação formal dos usuários 

com DAC possam ser implementadas na RC. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghisi%20GL%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22426990


20 

 

1.1 Objetivos 

   

1.1.1 Objetivo geral  

 

Traçar o perfil de conhecimento sobre a Doença Arterial Coronariana (DAC), 

dos usuários atendidos no Programa de Reabilitação Cardíaca do Hospital das 

Clínicas, da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG).  

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

 Avaliar e descrever o nível de conhecimento dos usuários com 

diagnóstico clínico de DAC, em Reabilitação Cardiopulmonar e 

Metabólica nas áreas de conhecimento: fisiopatologia, sinais e sintomas 

da doença, fatores de risco e hábitos de vida, diagnóstico, tratamento e 

medicamentos, e exercício físico. 

 Avaliar a correlação entre o nível de conhecimento dos usuários com o 

nível de escolaridade. 

 Avaliar a percepção dos usuários em relação às barreiras para a 

participação e adesão à Reabilitação Cardíaca de acordo com os 

seguintes grupos de fatores: comorbidades/estado funcional, 

necessidades percebidas, problemas pessoais/familiares, 

viagem/conflitos trabalho e acesso.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

2.1 Delineamento do estudo  

 

Trata-se de um estudo transversal descritivo, realizado por meio da aplicação 

de dois instrumentos, um questionário e uma escala, aos usuários atendidos no 

Programa de Reabilitação Cardíaca do HC-UFMG, em nível ambulatorial. 

 

2.2 Aspectos éticos  

 

O projeto foi registrado na Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sob o protocolo 

número CAAE: 37199114.4.0000.5149 (ANEXO A) e pela Diretoria de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - DEPE, do Hospital das Clínicas da UFMG (ANEXO B). 

 

Antes de iniciar a participação nesta pesquisa, os voluntários foram informados 

e instruídos quanto aos procedimentos, sendo estes realizados somente após a 

leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A). 

 

2.3 Local de realização  

 

         O estudo foi realizado no setor de Fisioterapia, da Reabilitação 

Cardiovascular e Metabólica, do Instituto Jenny de Andrade Faria de Atenção à 

Saúde do Idoso, do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Minas 

Gerais. 
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2.3.1 Caracterização do Programa de Reabilitação Cardíaca 

 

O Programa de Reabilitação Cardíaca do HC-UFMG, realiza atendimento três 

vezes por semana, sendo três grupos por dia, com 6 usuários por horário. O 

perfil de diagnóstico clínico dos usuários inclui, principalmente: doença arterial 

coronariana (DAC), insuficiência cardíaca crônica (ICC), pós-infarto agudo do 

miocárdio (IAM), pós-operatório de revascularização do miocárdio, pós-

operatório de troca de válvula cardíaca e pós-operatório de transplante 

cardíaco. São, em sua maioria, indivíduos estáveis e com comorbidades 

associadas, fazem uso controlado de medicamentos e são acompanhados por 

uma equipe multidisciplinar. Os usuários são encaminhados após alta do 

ambulatório da Unidade Coronariana (UCO) do HC-UFMG, e realizam o teste 

ergométrico (TEG) e/ou teste de esforço cardiopulmonar (TECP), avaliação 

médica e fisioterápica para admissão no programa. 

 

O programa é dividido por estágios, sendo eles: estágio I (24 sessões divididas 

em três vezes por semana), estágio II (oito sessões divididas em duas vezes 

por semana), estágio III (quatro sessões divididas em uma vez por semana), 

estágio IV (uma vez por mês), estágio V (uma vez a cada dois meses), estágio 

VI (de seis em seis meses) e estágio VII (uma vez por ano); sendo esses três 

últimos estágios caracterizados pela fase de desmame, onde o retorno 

periódico ao programa tem caráter de monitoramento. 

 

O usuário inicia a participação no programa, necessariamente, pelo estágio 1, 

independente da sua condição de saúde. Ao final de cada estágio, é feita uma 

reavaliação médica e fisioterápica, incluindo a aplicação do Incremental Shuttle 

Walk Test - ISWT. Dessa forma, o usuário avança para o próximo estágio no 

caso de identificação da melhora clínica e funcional da sua condição de saúde; 

ao contrário, ele permanece no estágio atual até que nova reavaliação seja 

feita. 

 

Cada sessão, com duração aproximada de uma hora, conta com a supervisão 

de um fisioterapeuta e um médico cardiologista plantonista, auxiliados por 
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alunos da Residência Multiprofissional em Saúde e de projetos de extensão, 

além de estagiários do curso de graduação em Fisioterapia da UFMG. São 

realizados exercícios físicos monitorados, respeitando aos quatro princípios do 

condicionamento físico (princípio da sobrecarga, da especificidade, variação 

individual e reversibilidade) e divididos em quatro etapas (atividade 

preparatória, condicionamento aeróbico, treinamento resistido e recuperação) 

(DIRETRIZ BRASILEIRA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA, 2005). 

 

O processo de educação dos usuários é feito de forma individualizada, porém 

não sistematizada, pelos profissionais, por meio de informações sobre 

aspectos importantes do processo de reabilitação, incluindo orientações sobre 

a condição de saúde e hábitos de vida (controle dos fatores de risco, 

medicamentos e atividade física). Ao iniciar sua participação no programa, o 

usuário recebe uma orientação geral individualizada e a seguir, as orientações 

são ofertadas a partir da demanda dos pacientes durante o processo de 

reabilitação. 

 

2.4 Amostra 

 

2.4.1 Participantes 

 

Os participantes desse estudo foram contactados pessoalmente, durante sua 

participação no Programa de Reabilitação Cardíaca do HC-UFMG, ou por 

contato telefônico para aqueles pacientes em estágios mais avançados do 

programa (estágios IV, V, VI e VII), caracterizando uma amostra não 

probabilística. 

 

2.4.2 Critérios de inclusão  

 

          Foram considerados os seguintes critérios de inclusão:  

 Indivíduos de ambos os sexos; 
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 Idade superior a 18 anos;  

 Apresentar diagnóstico clínico de doença arterial coronariana (DAC) 

(GHISI et al., 2010); 

 Ser participante do Programa de Reabilitação Cardíaca do HC-UFMG, 

do Instituto Jenny de Andrade Faria de Atenção à Saúde do Idoso; 

 Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A).  

 

2.4.3 Critérios de exclusão 

 

         Foram adotados os seguintes critérios de exclusão: 

 Pós operatório de transplante cardíaco e/ou troca de válvula cardíaca, 

Insuficiência Cardíaca Crônica (ICC) e demais diagnósticos clínicos 

diferentes de DAC; 

 Apresentar incapacidade de compreender e/ou executar algum dos 

procedimentos que compõem o protocolo do estudo; 

 Responder a menos de 80% dos itens em ambos os questionários; 

 Em caso de usuários dos estágios mais avançados (estágios IV, V, VI e 

VII) não comparecerem ao retorno previamente agendado, após serem 

contatados três vezes por telefone sem sucesso.  

 

 

2.4.4 Caracterização da amostra  

 

         Foi elaborada uma ficha de avaliação para registro de todas as 

informações relativas aos dados pessoais, sociodemográficos, clínicos e 

relativos à participação no programa de RC (APÊNDICE B). Algumas 

informações relativas aos dados clínicos foram obtidas no prontuário e as 

demais, autorrelatadas em forma de entrevista pelos participantes. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghisi%20GL%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22426990
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2.5 Procedimentos  

 

Os procedimentos de coleta de dados foram realizados em um único dia, antes 

ou após a sessão de Reabilitação Cardíaca.  Após leitura e assinatura do 

TCLE, foi realizada uma entrevista a fim de se obter informações referentes 

aos dados pessoais, antropométricos, sociodemográficos e clínicos dos 

voluntários. Os instrumentos, Questionário de Educação de Doença Arterial 

Coronariana (CADE-Q) e a Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca 

(CRBS) foram utilizados, respectivamente, para avaliar o nível de 

conhecimento dos usuários e descrever a percepção de barreiras para adesão 

e participação na RC; e aplicados sob forma de entrevista por 2 pesquisadores, 

previamente treinados. A ordem de aplicação dos instrumentos foi previamente 

aleatorizada por um programa eletrônico. A coleta de dados foi realizada em 

ambiente padronizado, reservado e silencioso. 

 

Em relação ao CADE-Q, anteriormente a coleta dos dados, foram identificadas 

algumas palavras e/ou termos que poderiam ser desconhecidos pela amostra, 

a partir da aplicação do questionário em 2 voluntários. Dessa forma, foi 

elaborado um glossário (APÊNDICE C) com essas palavras e/ou termos, que 

foi utilizado durante toda a coleta, quando solicitado pelo voluntário, para 

facilitar o entendimento de algumas questões abordadas no questionário. 

 

2.6 Instrumentação 

 

Para este estudo foram utilizados dois instrumentos, o Questionário de 

Educação de Doença Arterial Coronariana (Questionnaire for Coronary Patient 

Education - CADE-Q) e a Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca 

(Cardiac Rehabilitation Barriers Scale - CRBS). Esses instrumentos possuem 

questões abertas e fechadas sendo, portanto, questionários semiestruturados e 

auto-aplicáveis. Entretanto, considerando o público-alvo do estudo e seu perfil 

socioeconômico e educativo/cultural, os questionários foram aplicados sob a 

forma de entrevista.  
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O CADE-Q (ANEXO C) foi administrado para mensurar e descrever o nível de 

conhecimento que os usuários do programa de RC têm sobre sua doença e 

fatores relacionados. Já a CRBS (ANEXO D) foi aplicada para informar sobre 

as principais barreiras para a adesão ao programa de reabilitação. 

 

2.6.1 Questionário de Educação de Doença Arterial Coronariana  

 

O CADE-Q é um teste de conhecimentos utilizado para avaliar o nível de 

conhecimento dos usuários do programa de RC sobre temas relacionados à 

doença coronariana e à RC. O instrumento apresenta 19 questões divididas em 

quatro áreas de conhecimento. Essas questões são dispostas aleatoriamente, 

podendo fazer parte de mais de uma área (GHISI et.al. 2010), conforme segue 

abaixo: 

 

 Área 1 (A1) - Fisiopatologia, sinais e sintomas da doença: itens 1, 3, 4, 

12, 15; 

 Área 2 (A2) - Diagnóstico, tratamento e medicamentos: itens 6, 7, 8, 10, 

12, 13,17, 19; 

 Área 3 (A3) - Fatores de risco e hábitos de vida: itens 2, 7, 9, 10, 13, 17, 

18, 19. 

 Área 4 (A4) - Exercício físico: itens 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 19.  

 

Cada questão apresenta 4 alternativas e cada alternativa corresponde à um 

escore de acordo com o nível de conhecimento da resposta (Quadro 1).  
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Quadro 1 – Classificação das alternativas do CADE-Q de acordo com o nível de conhecimento 

da resposta 

Alternativa Classificação Escore 

Correta Conhecimento correto  3 pontos 

Correta Conhecimento incompleto 1 ponto 

Incorreta Conhecimento errado 0 pontos 

“Não sei’’ Falta de conhecimento 0 pontos 

      Fonte: Elaborado pelas autoras.      

         

Apesar de possuírem escores distintos, as alternativas “conhecimento 

completo” e “conhecimento incompleto” estão corretas. O grau de 

conhecimento é o que as diferencia: a alternativa completa traz um 

conhecimento mais científico e profundo, provavelmente passado por 

profissionais da saúde para o paciente; a alternativa incompleta traz um 

conhecimento correto sobre o questionamento, mas popular, que pode ser 

adquirido, por exemplo, através de meios de comunicação não científicos. 

(GHISI et al., 2010). 

 

Embora sejam diferentes, as alternativas “incorreta” e “não sei” apresentem o 

mesmo escore, uma vez que possuem implicação semelhante – possuir um 

conhecimento errado ou não possuir conhecimento sobre certo assunto, 

determina a necessidade de educação, o que justifica os escores iguais 

(SOMMARUGA et al. 2003). 

 

A soma dos escores das 19 questões leva a um escore total, o qual indicará o 

grau de conhecimento sobre a DAC, assim como o conhecimento de cada área 

específica, classificando o conhecimento do usuário, como descrito no Quadro 

2. Pontuações demonstrando conhecimento aceitável, bom ou excelente 

devem ser superiores a 70% da pontuação máxima (SOMMARUGA et al., 

2003; PASQUALI, 2003; GHISI et al., 2010). 
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Quadro 2 - Classificação do nível de conhecimento do usuário segundo escore do CADE-Q 

Somas dos Escores Percentual Classificação do conhecimento 

De 51 a 57 pontos De 90 a 100% Ótimo 

De 40 a 50 pontos De 70 a 89% Bom 

De 29 a 39 pontos De 50 a 69% Aceitável 

De 17 a 28 pontos De 30 a 49% Pouco conhecimento 

Abaixo de 17 pontos Abaixo de 30% Conhecimento insuficiente 

Fonte: Ghisi et al., 2010. 

 

O objetivo do questionário é informar sobre a educação do usuário com DAC 

no programa de RC, através da avaliação e descrição do seu nível de 

conhecimento.  Esse instrumento não é aplicado em indivíduos com outras 

condições de saúde, que não DAC.   

 

Foi originalmente desenvolvido e psicometricamente validado no Brasil por 

Ghisi et al., 2010. Posteriormente foi traduzido, adaptado culturalmente e 

validado psicometricamente para o Português do Brasil por Ghisi et al., 2012. O 

CADE-Q brasileiro demonstrou boa confiabilidade (CCI = 0,78); consistência 

interna (alfa de Cronbach = 0,68) e forte validade de constructo. A versão em 

Inglês do CADE-Q também demonstrou boa confiabilidade (CCI = 0,846); 

consistência interna (alfa de Cronbach = 0,809), e forte validade de constructo. 

 

2.6.2 Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca 

 

A Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca avalia a percepção dos 

usuários do programa de RC em relação às barreiras de nível pessoal 

(usuário), profissional (profissional de saúde) e institucional (sistema) que 

afetam a participação e a adesão aos programas de 

RC (SHANMUGASEGARAM et al., 2012). Um exemplo do nível do usuário é o 

item: “Porque eu acho exercício cansativo ou doloroso”; do nível profissional: 

“Porque o meu médico não achou que fosse necessário”; e, do nível do 

sistema: “Porque eu acho que fui encaminhado, mas o programa de 

reabilitação não entrou em contato comigo”. A escala pode ser aplicada em 
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pacientes em consultas em ambulatório, internados em hospitais ou clínicas ou 

participantes de programas de RC (GHISI et al., 2012). 

 

A CRBS foi desenvolvida originalmente no Canadá, validada e adaptada 

culturalmente para a população brasileira por Ghisi et al., 2012. Foi traduzida 

para o português do Brasil, com base no protocolo proposto por Guillemin et 

al., 1995. 

 

A escala é composta por 22 itens, sendo 21 deles divididos em cinco domínios 

de fatores, cada um referente a um grupo de barreiras (Barros et al.,2014), 

como especificado abaixo (ANEXO D): 

 

 Fator 1 - Comorbidades/ estado funcional: itens 8, 9,13,14, 15, 17, 21 

 Fator 2 - Necessidades percebidas: itens 3, 5, 6, 11,16  

 Fator 3 - Problemas pessoais/ familiares: itens 4,7,18  

 Fator 4 - Viagem/conflitos trabalho: itens 10,12 

 Fator 5 - Acesso: itens 1, 2, 19, 20. 

 

O item 22 da CRBS: “Outro(s) motivo(s) para não frequentar um programa de 

reabilitação cardíaca” é uma questão aberta/ discursiva, não estando, portanto, 

entre os cinco fatores citados acima. Outro item semelhante é o número 14: 

“Outros problemas de saúde me impedem de frequentar (especificar: _____)“ 

que, apesar de incluso na divisão dos cinco fatores, oferece, também, uma 

opção de respostas aberta, que deve ser analisada separadamente. 

 

Aos participantes, foi solicitado classificar seu grau de concordância com os 

itens, por meio de uma escala Likert (ANEXO E) de 5 pontos, que corresponde 

a: 1 - discordar plenamente; 2 - discordar; 3 - nem concordar e nem discordar; 

4 - concordar; e 5 - concordar plenamente (GHISI et. al.,2012). A soma dos 

escores tem 105 pontos como pontuação máxima e 21 como pontuação 

mínima. Quanto maior o escore, maior será o número de barreiras e vice-versa.  
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2.7 Variáveis estudadas 

 

 Variáveis sociodemográficas da amostra: sexo e idade (anos); 

escolaridade (anos ou nível), renda mensal familiar (salário mínimo); 

 

 Variáveis clínicas da amostra: etiologia da DAC, comorbidades 

associadas à DAC, realização de procedimento e/ou cirurgia 

cardiovascular, tempo de participação no programa de RC, estágio da 

RC, participação em programas educativos sobre DAC. 

 

 Varáveis de análise do CADE-Q: classificação do nível de conhecimento 

geral do usuário sobre DAC; classificação do nível de conhecimento 

específico sobre fisiopatologia e sinais e sintomas da doença; 

classificação do nível de conhecimento específico sobre fatores de risco 

e de estilo de vida; classificação do nível de conhecimento específico 

sobre diagnóstico tratamento e medicação; classificação do nível de 

conhecimento específico sobre exercícios físicos. 

 

 Varáveis de análise da CRBS: identificação da percepção dos usuários 

em relação aos fatores que afetam a participação e a adesão aos 

programas de RC em cada um dos grupos de fatores - comorbidades/ 

estado funcional, necessidades percebidas, problemas pessoais/ 

familiares, viagem/conflitos trabalho e acesso. 

 

 

2.8 Análise Estatística 

 

Estatística descritiva foi utilizada para apresentar as características 

sociodemográficas e clínicas dos usuários. A normalidade dos dados do CADE-

Q foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk. Uma vez que não foi verificada 

distribuição normal, os dados foram apresentados em mediana e primeiro e 

terceiro quartis (Q1;Q3). O teste Mann-Whitney U foi realizado para avaliar a 

diferença do nível de conhecimento de acordo com o nível de escolaridade. O 
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teste de Sperman foi realizado para análise de correlação entre o nível de 

conhecimento e o nível de escolaridade dos usuários.  

 

As variáveis relativas à percepção dos usuários em relação às barreiras que 

afetam a participação e adesão à RC, através da CRBS, foram apresentadas 

em medidas de tendência central (média), dispersão (desvio padrão) e 

frequência (absoluta, n e relativa, %). 

 

 Os programas Statistical Package for Social Science (SPSS®, Chicago-IL, 

USA), versão 17.0 e Microsoft Office Excel (Excel®, Redmond-WA, USA), 

versão 10.0 foram utilizados para processar as análises. 
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3 RESULTADOS  

Este capítulo está dividido em três seções para melhor apresentação do 

conteúdo: descrição das características da amostra, descrição do nível de 

conhecimento dos usuários sobre DAC e descrição da percepção das barreiras 

para a adesão e participação na RC. 

Os resultados deste trabalho serão submetidos em formato de artigo científico 

à revista Conscientiae Saúde, de acordo com suas normas de publicação 

(Apêndice D). 

 

3.1 Características da amostra 

A amostra do presente estudo foi composta de 30 usuários, conforme ilustra a 

Figura 1 com detalhes do fluxograma dos usuários do programa de RC do HC-

UFMG e de recrutamento dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma de recrutamento dos participantes do estudo.           

Usuários elegíveis: 
 (n= 56) 

 

Usuários excluídos (n= 24): 
 

 Diagnóstico clínico diferente de DAC (n=17) 

 Pós-operatório de transplante cardíaco (n=4) 

 Pós-operatório de troca de válvula cardíaca (n=3) 

 

 

  

 

Participantes do estudo  

(n=30)  

 

(n=30)  

Participantes retirados do estudo (n=26): 

 Alta e/ou abandono (n= 15) 

 Usuários em estágios avançados da RC que não compareceram 

após contato telefônico por 3 vezes (n=11) 

 
Usuários do Programa de RC 

do HC- UFMG  

(n= 80) 
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As características da amostra estudada estão descritas na Tabela 1. A amostra 

apresentou média de idade de 63±11,02 anos, com maior prevalência do sexo 

masculino (76,67%). Em relação ao grau de escolaridade, foi observado que 

46,67% dos usuários possuíam um nível de escolaridade igual ou superior ao 

ensino médio completo e, somente um participante era analfabeto. 

 

Tabela 1 – Características dos usuários participantes da pesquisa (n = 30) 

Variável Categoria N % total 

Sexo Masculino 
Feminino 
 

23 
7 

76,67 
23,33 

Escolaridade Analfabeto 
Ensino fundamental incompleto 
Ensino fundamental completo 
Ensino médio incompleto 
Ensino médio completo 
Ensino superior/Pós graduação  
 

1 
11 
3 
1 
10 
4 

3,33 
36,67 
10 
3,33 
33,33 
13,34 

Renda Familiar Mensal 1 a 2 salários mínimos 
3 a 4 salários mínimos 
 

11 
9 

36,67 
30 

Etiologia da DAC Coronariopatia 
Angina Instável 
Angina Estável 
Outras 
 

17 
2 
1 
10 

56,60 
6,67 
3,33 
33,33 

Comorbidades 
Associadas 

IAM 
ICC 
HAS 
DM  
Dislipidemia 
DAOP 
Outra (s) 
 

18 
4 
17 
13 
6 
1 
3 

60 
13,32 
59,94 
43,29 
19,98 
3,33 
9,99 
 

Procedimento/cirurgia 
cardiovascular 

Sim 
Não 
 

21 
9 

69,93 
30,07 

Estágio da Reabilitação Estágios I, II e III 
Estágio IV, V, VI e VII 
 

24 
6 

78,90 
21,10 

Participação em programa 
educacional sobre DAC 

Sim 
Não 

6 
24 

19,98 
80,02 

Participação anterior em 
Programa de RC 

Sim 
Não 

11 
19 

36,73 
63,27 

DAC: Doença Arterial Coronariana; DAOP: Doença Arterial Obstrutiva Periférica; DM: Diabetes 
Mellitus; IAM: Infarto Agudo do Miocárdio; ICC: Insuficiência Cardíaca Crônica; HAS: 
Hipertensão Arterial Sistêmica; RC: Reabilitação Cardíaca. 
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Todos os entrevistados apresentam comorbidades associadas à DAC, sendo 

que 60% já sofreram pelo menos um episódio de Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM), 59,94% apresentam Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 43,29% 

Diabetes Mellitus. Em torno de 70% da amostra já realizou algum tipo de 

procedimento/cirurgia cardiovascular, sendo a angioplastia o procedimento 

mais freqüente (19,98%). A maior parte dos usuários encontrava-se nos 

estágios I, II e III (78,90%) e o tempo médio de participação no Programa de 

RC foi de 8,5±13,2 meses. Grande parte dos entrevistados (63,27%) nunca 

participou anteriormente de reabilitação cardíaca. 

 

3.2 Nível de conhecimento dos usuários sobre DAC  

 

O CADE-Q revelou um escore total médio de 33,13±8,66 pontos, o que 

corresponde a 58,12% do escore total (57 pontos) apresentado pelo 

questionário e classifica como “aceitável” o nível médio de conhecimento dos 

usuários sobre a DAC. Nenhum entrevistado respondeu corretamente mais que 

81% das perguntas, o maior escore foi de 46 pontos (80,70% do total) e o 

menor de 12 pontos (21,05% do total). 

 

Em relação à classificação geral quanto ao nível de conhecimento (Gráfico 1), 

observou-se uma prevalência do tipo “conhecimento aceitável” (de 29 a 39 

pontos) em 43,33% dos usuários, seguido de “bom conhecimento” (de 40 a 50 

pontos) em 30%. 
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Gráfico 1 – Classificação geral do nível de conhecimento dos usuários 

30%

43,33%

20%

6,67%

Bom

Aceitável

Pouco conhecimento

Conhecimento insuficiente

  

Em relação às quatro áreas do conhecimento nas quais o questionário está 

dividido, o escore médio obtido indicou diferenças entre as áreas avaliadas (A1, 

A2, A3, A4), conforme descrito na tabela 2. Os mais altos escores, 

considerando o percentual do escore máximo obtido em cada área, foram 

observados na área relativa ao exercício físico (A4), com 63,37%. Os mais 

baixos escores foram identificados na área de fisiopatologia, sinais e sintomas 

da doença (A1), representativo de 56%. 

 

Tabela 2 – Escore médio específico por área do conhecimento do CADE-Q 

Área Escore máximo 
possível por 
área 

Média  DP  

 

%  média em 
relação ao 
escore máximo 
por área 

A1 – Fisiopatologia, sinais e 
sintomas da doença 

15 8,42,94  56 

A2 – Diagnóstico, tratamento e 
medicamentos 

24 13,74,88 57,08 

A3 – Fatores de risco e hábitos de 
vida 

24 15,214,17 63,37 

A4 – Exercício físico  24 15,905,62 66,25 

A1: Área 1; A2:Área 2; A3: Área 3; A4: Área 4; DP: desvio padrão 

 



36 

 

As medidas de freqüências n (%) e média das opções de respostas por 

questão estão demonstradas na Tabela 3. A questão 2 sobre “Qual 

combinação de fatores tem maior influência no desenvolvimento da DAC” 

concentrou o maior número de respostas corretas (83,33%). A maioria das 

respostas incompletas (76,67%), foi atribuída à questão 9 sobre “Qual a dieta 

mais recomendada para pacientes com DAC”. A questão 11 referente à “Quais 

valores de colesterol são idéias em pacientes com DAC” apresentou 26,67% 

das respostas erradas. Já as questões 8 e 10, sobre o uso de vasodilatadores 

e contra-indicação absoluta para prática de exercício físico, respectivamente, 

apresentaram 46,67%, cada, das respostas “não sei”. 

 

 

Tabela 3 - Frequência n (%) e média das opções respostas das questões do CADE-Q  

Questões Correta Incompleta Errada Não sei 

Q1 9 (30) 13 (43,33) 5 (16,67) 3 (10) 

Q2 25 (88,33) 3 (10) 2 (6,67) 0 (0) 

Q3 18 (60) 9 (30) 0 (0) 3 (10) 

Q4 19 (63,33) 7 (23,33) 1 (3,33) 3 (10) 

Q5 12 (40) 13 (43,33) 1 (3,33) 4 (13,33) 

Q6 17 (56,67) 8 (26,67) 1 (3,33) 4 13,33) 

Q7 17 (56,67) 10 (33,33) 1 (3,33) 2 (6,67) 

Q8 8 (26,67) 5 (16,67) 3 (10) 14 (46,67) 

Q9 5 (16,67) 23 (76,67) 1 (3,33) 1 (3,33) 

Q10 7 (23,33) 9 (30) 0 (0) 14 (46,67) 

Q11 3 (10) 12 (40) 8 (26,67) 7 (23,33) 

Q12 13 (43,33) 10 (33,33) 6 (20) 1 (3,33) 

Q13 17 (56,67) 7 (23,33) 0 (0) 6 (20) 

Q14 15 (50) 7 (23,33) 0 (0) 8 (26,67) 

Q15 9 (30) 9 (30) 2 (6,67) 10 (33,33) 

Q16 23 (76,67) 3 (10) 3 (10) 1 (3,33) 

Q17 22 (73,33) 2 (6,67) 2 (6,67) 4 (13,33) 

Q18 22 (73,33) 2 (6,67) 3 (10) 3 (10) 

Q19 20 (66,67) 3 (10) 3 (10) 4 (13,33) 

Média 9,36 (49,26) 5,29 (27,84) 0,91 (4,78) 3,06 (16,10) 

 

Quando comparado o nível de conhecimento com o nível de escolaridade, os 

usuários que possuem até o ensino médio incompleto apresentaram uma 

mediana do escore total de 27,50(18,75 - 33,50) comparado com os usuários 

que possuem o nível de escolaridade acima do ensino médio completo com 

mediana de 37,00 (34,00 - 43,50); p=0,04, indicando que o segundo grupo 
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apresentou um nível total de conhecimento maior. O mesmo ocorreu quando 

considerado os escores de cada domínio, A2 [9,50 (6,50 – 15,50) x 16,0 

(11,00-20,50)], p=0,37; A3 [12,00 (8,75 – 15,00) x 18,00 (14,00 – 21,00)], 

p=0,14 e A4 [12,50 (8,00 – 16,50) x 19,0 (17,00 – 21,50)], p=0,17. Com 

exceção apenas do domínio A1 que não apresentou diferença entre os grupos 

[7,50 (5,00 – 10,25) x 7,0 (7,00 – 11,00)], p=0,171. 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição do nível de conhecimento dos usuários de acordo com o grau de 

escolaridade. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:Analfabeto; 2:Ensino fundamental incompleto; 3:Ensino fundamental completo; 4:Ensino 

médio incompleto; 5:Ensino médio completo; 6:Ensino superior; 7:Pós-graduação. 

 

A linha horizontal indica o escore total, igual a 40, correspondendo a 

aproximadamente 70% do escore total. Observou-se que apenas 9 pacientes 

(30% do total) apresentam escore igual ou acima deste referencial. Além disso, 

apresentou correlação moderada entre o nível de conhecimento e nível de 

escolaridade os usuários (rho= 0,541, p=0,002).  
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3.3 Percepção das barreiras para a adesão e participação na RC  

 

Em relação à percepção das barreiras para a adesão e participação dos 

usuários no Programa de RC, a CRBS revelou uma pontuação média de 

64,071,43, representando 61,01% da pontuação total da escala. Sobre os 

problemas de saúde que impedem os usuários de freqüentar a RC (item 14), 

apenas 13,33% dos entrevistados apontaram outras condições de saúde, 

dentre elas diabetes mellitus, labirintite e pneumonia.  Além disso, apenas 

13,30% dos voluntários responderam ao item 22 e indicaram “consultas 

médicas” e “esquecimento” como outros motivos para não freqüentar a RC.  

     

Considerando o percentual obtido em cada um dos cinco grupos de barreiras, 

60% em cada um deles, observou-se que os usuários não identificaram 

prevalência nos domínios de fatores para adesão e participação na 

reabilitação, conforme apresentado na tabela 4.  

          

Tabela 4 – Pontuação média da percepção específica dos grupos de fatores da CRBS 

Fator Pontuação 
máxima 
disponível por 
grupo de barreiras  

Média  DP  % da 
pontuação  

F1 – Comorbidades/ estado 
funcional  

35 21  0,0 60 

F2 – Necessidades percebidas 25 15  0,0 60 

F3 – Problemas pessoais/ familiares 15 9  0,0 60 

F4 – Viagem/conflitos trabalho 10 6  0,35 60 

F5 – Acesso 20 12  0,60 60 

F1: Grupo de barreiras do Fator 1; F2: Grupo de barreiras do Fator 2; F3: Grupo de barreiras 
do Fator 3; F4: Grupo de barreiras do Fator 4; F5: Grupo de barreiras do Fator 5. 

 

 

 A Tabela 5 apresenta a média do escore de pontuação de cada item da CRBS. 

Os itens 4 “Por causa de responsabilidades familiares” e 14 “Outros problemas 

de saúde me impedem de freqüentar” apresentaram maior escore médio 

(3,270,69), seguido do item 3 “Por causa de problemas com transporte 

(3,200,61). 
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Tabela 5 – Escore médio de cada item da CRBS 

Itens Média  DP 

1 - Por causa da distância 3,130,50 

2 - Por causa do custo 3,070,36 

3 - Por causa de problemas com transporte 3,200,61 

4 - Por causa de responsabilidades familiares 3,270,69 

5 - Porque eu não sabia sobre a reabilitação cardíaca 3,000,0 

6 - Porque eu não preciso de reabilitação cardíaca 3,000,0 

7 - Porque eu me exercito em casa ou na minha comunidade 3,000,0 

8 - Por causa do mau tempo 3,070,36 

9 - Porque eu acho exercício cansativo ou doloroso 3,000,0 

10 - Por motivo de viagem 3,070,36 

11 - Porque eu tenho pouco tempo 3,000,0 

12 - Por causa das responsabilidades do trabalho 3,000,0 

13 - Porque eu não tenho energia 3,000,0 

14 - Outros problemas de saúde me impedem de frequentar 3,270,69 

15 - Porque eu sou muito velho 3,000,0 

16 - Porque o meu médico não achou que fosse necessário 3,000,0 

17- Porque muitas pessoas com problemas cardíacos não frequentam 
reabilitação cardíaca, e eles estão bem 

3,000,0 

18 - Porque eu posso controlar o meu problema de coração 3,000,0 

19 - Porque eu acho que fui encaminhado, mas o programa de 
reabilitação não entrou em contato comigo 

3,000,0 

20 - Porque demorou muito para que eu fosse encaminhado e iniciar o 
programa 

3,000,0 

21 - Porque eu prefiro cuidar da minha saúde sozinho, não em um 

grupo 
3,000,0 

  
DP: desvio padrão  

 

 

As frequências (absoluta e relativa) das opções de respostas por questão da 

CRBS estão demonstradas na Tabela 6. A opção 3, relativa à “Nem concordar 

nem discordar”, concentrou 97,16% das respostas dos usuários. As opções 1 

“Discordar plenamente” e 4 “Concordar” não foram respondidas em nenhum 

dos itens. 

 



40 

 

Tabela 6 – Frequências absoluta (n) e relativa (%) das opções de resposta em cada item da 

CRBS  

Item 1-Discordar 

Plenamente 

2-Discordar 

 

3-Nem 
concordar 
nem 
discordar 

4-Concordar 5-Concordar 
plenamente 

1 0 (0,0) 0 (0,0) 28 (93,33) 0 (0,0) 2 (6,67) 

2 0 (0,0) 0 (0,0) 29 (96,67) 0 (0,0) 1 (3,33) 

3 0 (0,0) 0 (0,0) 27 (90,0) 0 (0,0) 3 (10) 

4 0 (0,0) 0 (0,0) 26 (86,67) 0 (0,0) 4 (13,33) 

5 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

6 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

7 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

8 0 (0,0) 0 (0,0) 29 (96,67) 0 (0,0) 1 (3,33) 

9 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

10 0 (0,0) 0 (0,0) 29 (96,67) 0 (0,0) 1 (3,33) 

11 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

12 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

13 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

14 0 (0,0) 0 (0,0) 26 (86,67) 0 (0,0) 4 (13,33) 

15 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

16 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

17 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

18 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

19 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Média 0 (0,0) 0 (0,0) 29,15 (97,16) 0 (0,0) 0,84 (2,80) 
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4 DISCUSSÃO 

 

O principal resultado deste estudo indicou que o conhecimento dos usuários do 

programa é moderado e, portanto, tem potencial para ser otimizado por meio 

de programas específicos de educação, de forma mais abrangente que 

contemple além das orientações sobre exercício físico, informações sobre dieta 

e uso de medicação de forma adequada.  Além disso, este estudo indica que 

as principais barreiras identificadas para participação e adesão à RC, foram 

relacionadas ao estado de saúde dos usuários e dificuldades com transporte, 

apontando para necessidade de políticas públicas que otimizem o 

acompanhamento destes indivíduos.   

 

Os entrevistados apresentaram por meio do CADE-Q, um escore total médio 

de 33,13±8,66 pontos. Essa pontuação equivalente a 58,12% do escore total 

do questionário, correspondente ao nível “aceitável” de conhecimento dos 

usuários sobre a DAC. Esses resultados sugerem a necessidade de 

sistematização do processo educacional dos usuários no programa de RC 

avaliado, podendo melhorar os índices observados e aproximar da média 

reportada por Ghisi et al., 2010, i.e. 43,01±6,5 pontos, em estudo desenvolvido 

comparando à população no Brasil com a população do Canadá. 

Adicionalmente, levando em consideração a pontuação máxima de 57 pontos, 

equivalente a 100% do total, nenhum dos entrevistados respondeu 

corretamente mais que 81% das perguntas, sendo 46 pontos o maior escore e 

12 pontos o menor, nos mostrando que, apesar de boa pontuação, os escores 

reforçam a necessidade de sistematização do processo educacional do 

programa.  

 

Analisando separadamente, 76,67% das respostas “incompletas” do CADE-Q 

foram referentes à questão 9, sobre a dieta mais recomendada, 26,67% das 

respostas “erradas” se deram na questão 11, sobre valores ideais do colesterol 

e 46,67% das respostas “não sei” foram obtidas, igualmente, nas questões 8 e 

10, referentes ao uso de vasodilatadores e à contra indicação absoluta para a 

prática de exercício físico, respectivamente.Esses valores retratam a 
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importância de uma abordagem multidisciplinar, assim como de um processo 

mais sistematizado de educação que inclua não apenas a informação, como 

também a avaliação do aprendizado. Neste sentido, uma recente revisão 

sistemática conduzida por Guisi et al., 2014, mostrou que as intervenções 

educativas se relacionam com aumento da prática da atividade física, hábitos 

alimentares mais saudáveis e cessação do tabagismo e etilismo. Considerando 

que o serviço de RC avaliado desenvolve um programa com foco principal no 

exercício físico, era esperado que, ao menos, as informações referentes a este 

componente tivessem sido assimiladas pelos usuários.  

  

Em relação à educação dos pacientes no contexto da RC, um princípio 

subjacente é de que o conhecimento é necessário, no entanto, não é suficiente 

para alterar comportamentos de saúde (GHISI et al., 2014).  Para atingir este 

princípio, dentre outros, o Guideline da Associação Canadense de RC (2009) 

reforça que a educação do paciente deve ser personalizada, conduzida por 

uma equipe de multiprofissionais, com contato regular entre profissionais e o 

paciente, configurada em atendimentos individuais ou em grupo, além de 

discutir metas específicas de saúde e buscar estratégias com objeto de 

influenciar sobre as mudanças no estilo de vida e saúde.  

 

No que diz respeito ao nível de conhecimento, os resultados demonstraram 

que, quanto maior a escolaridade, maior o escore atingido pelos sujeitos da 

pesquisa. Esse fato nos permite afirmar que o nível de instrução pode 

influenciar no maior conhecimento dos usuários sobre a sua condição de 

saúde, indicando que o conhecimento é mediado pela educação, nível cultural 

e de linguagem dos sujeitos, o que favorece o conhecimento sobre a doença, 

reduzindo também a morbimortalidade e as reinternações hospitalares (GHISI 

et al., 2014). 

 

 A maior associação entre nível de escolaridade e o nível de conhecimento dos 

usuários que possuem ensino médio completo, ou acima, reforça o fato de que, 

usuários que tenham um maior nível de escolaridade, têm mais acesso a 
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informações relacionadas à sua condição de saúde. Estudos prévios 

corroboram nossos resultados.  Gazmararian et al., (2003), estudaram o nível 

de conhecimento nas inúmeras doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, 

e concluíram que, maior conhecimento proporciona maior adesão ao 

tratamento. Reilly et al., (2009), em revisão do questionário Atlanta Heart 

Failure Knwoledge Test, concluíram que a aplicação de um questionário para a 

avaliação do conhecimento da doença para pacientes cardíacos indicou uma 

forte correlação entre conhecimento e o autocuidado, além de indicar que o 

conhecimento de familiares do paciente influencia diretamente na adesão de 

mudanças no estilo de vida, em especial as mudanças alimentares.  

 

Além disso, Holland et al., (2005) constataram, em uma revisão sistemática 

sobre a intervenção de equipe multidisciplinar, que programas educacionais, 

telemonitorização e visitas domiciliares reduzem as taxas de reinternação 

hospitalar e as causas de mortalidade. Demais estudos também refletiram 

estes resultados, evidenciando que melhores níveis de conhecimento auxiliam 

no tratamento, no manejo clínico, no autocuidado e na redução de mortalidade 

dos indivíduos (BAKER, 2005; ROCCAFORTE, 2005; LAINSCAK, 2006). 

Dennison et al., (2011) verificaram que a falta de conhecimento se correlaciona 

com a baixa escolaridade e com altos índices de re-internações hospitalares, 

que decorrem do atraso do reconhecimento dos sintomas e do 

descumprimento e falta de aderência do tratamento. 

 

É importante destacar que o planejamento da intervenção educacional nos 

programas de RC é eficaz quando há informações precisas sobre o que os 

participantes sabem referente ao seu estado de saúde e fatores relacionados e 

também quais fatores estão associados a um maior conhecimento (KAYANIYIL 

et al., 2009; GHISI et al., 2012). Assim, grande parte da associação reportada 

entre a condição de saúde e o nível de conhecimento pode ser atribuído a uma 

combinação de fatores, entre eles, o comportamento em relação à saúde, às 

condições do meio, ao contato e à distribuição de serviços de saúde, e ao nível 
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socioeconômico, sendo este último descrito como um forte influenciador do 

conhecimento dos pacientes no que se refere a seu estado de saúde (GHISI 

2013; ROTER et al., 2001; KHAN et al., 2006). 

 

Em relação à percepção de barreiras e limitações relacionadas à participação e 

adesão a programas de RC, os resultados apresentados mostraram que os 

usuários não indicaram predomínio entre os grupos de barreiras. Embora tenha 

sido encontrado 60% do escore para cada domínio, esses pacientes 

possivelmente já venceram algumas dessas barreiras, visto que já se 

encontram inseridos em um programa de reabilitação. O componente 

educacional pode ser uma hipótese para a persistência na RC dos usuários 

entrevistados, visto que estes possuíam contato direto com a equipe 

multidisciplinar, tendendo a receber mais informações sobre sua condição de 

saúde e o tratamento, conscientizando-se mais dos benefícios da RC, quando 

comparados com os indivíduos que ainda não estão inseridos, no programa, 

como mostrou os estudos de Witt et al., 2004. 

 

Cooper et al., 2007 evidenciaram que as barreiras sobre a RC podem ser 

quantificadas e diferem entre participantes e não participantes da RC, uma vez 

que os pacientes que participam de programas de RC provavelmente 

acreditam que ela era necessária para seu tratamento e aqueles que não 

participavam não a vêem como necessária para seu tratamento (17,7±2,7 

versus 16,9±3,0; p=0,029). Ghisi et al., 2012, em seu estudo de validação da 

versão brasileira deste questionário, identificou que indivíduos com elevados 

graus de escolaridade apresentaram escores médios menores e maior 

participação na RC. Entretanto, em nosso estudo a variação no grau de 

escolaridade foi menor, o que pode explicar a diferença entre os resultados 

desses dois estudos realizados com a população brasileira.   Além disso, nosso 

estudo identificou responsabilidades familiares e outros problemas de saúde 

como os maiores fatores ligado às faltas e aos cancelamentos. 
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Estudos recentes sobre o tema abordado, foram realizados em países 

desenvolvidos, em que não foi observada diferença significativa em relação a 

escolaridade. Porém, no presente estudo a variedade nos níveis de 

escolaridade pode ter levado aos resultados apresentados. Percebe-se que, 

mesmo com bom acesso a informação, os pacientes com deficiências 

cognitivas e baixa alfabetização precisarão de intervenções adaptadas às suas 

necessidades (BERCKMAN et al., 2001). Isso nos mostra que diferentes 

fatores podem afetar a capacidade dos pacientes para aprender ou para se 

envolver nas intervenções, devendo ser esses fatores, abordados em 

programas educacionais (MICHIE et al., 2009). 

 

Por fim, o emprego de instrumentos como os usados nesse estudo, permite a 

mensuração do conhecimento dos usuários e possibilita que os programas de 

reabilitação cardíaca ampliem o conhecimento dos usuários, através de 

estratégias adequadas, a fim de interferir com sucesso no processo de 

intervenção. Recomenda-se que novos estudos sobre o conhecimento do 

usuário e a sua participação aos programas de Reabilitação Cardíaca, tanto da 

rede pública quando da rede privada, devem ser realizados, procurando 

caracterizar mais especificamente o conhecimento e visando uma maior 

eficácia dos tratamentos nessa área. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo identificou que usuários da amostra com nível de 

escolaridade acima do ensino médio completo apresentaram níveis de 

conhecimento, sobre a DAC, significativamente maiores. Identificamos também 

menor conhecimento dos pacientes sobre fisiopatologia, sinais e sintomas da 

doença, diagnóstico, tratamento e medicamentos além de fatores de risco e 

hábitos de vida. Foram identificadas barreiras para adesão e participação no 

programa de RC, porém, não houve predomínio de um aspecto específico para 

as faltas dos usuários entrevistados. 

 

Em conjunto, os resultados indicam necessidade de maior planejamento do 

programa educativo assim como melhoria de políticas públicas que facilitem a 

oferta, encaminhamento e participação dos pacientes em programas mais 

abrangentes de Reabilitação Cardíaca. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

CONHECIMENTO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE 

REABILITAÇÃO CARDÍACA DO HC-UFMG E AS BARREIRAS QUE 

INFLUENCIAM A SUA ADESÃO AO PROGRAMA. 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar da pesquisa 

CONHECIMENTO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE 

REABILITAÇÃO CARDÍACA DO HC-UFMG E AS BARREIRAS QUE 

INFLUENCIAM A SUA ADESÃO AO PROGRAMA, a ser realizada no 

Programa de Reabilitação Cardíaca do Hospital das Clínicas da UFMG. O 

objetivo da pesquisa é traçar o perfil dos usuários do programa de reabilitação 

cardíaca, avaliando e descrevendo o seu nível de conhecimento, bem como 

avaliando sua percepção em relação às barreiras que afetam sua participação.  

 Sendo assim, o(a) senhor(a) deverá responder a  duas  entrevistas 

correspondentes a  dois questionários, a saber: Escala de Barreiras para 

Reabilitação Cardíaca  e Questionário de Educação de Doença Arterial 

Coronariana. 

A Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca tem o objetivo de 

avaliar a percepção dos pacientes em relação às barreiras de nível pessoal 

(paciente), profissional (profissional de saúde) e institucional (sistema) que 

afetam a participação e a aderência aos programas de Reabilitação Cardíaca.  

O Questionário de Educação de Doença Arterial Coronariana (CADE-Q), 

que é um teste de conhecimentos com 19 itens, utilizado para avaliar o nível de 

conhecimento de pacientes da Reabilitação Cardíaca sobre temas relacionados 

à doença coronariana e á Reabilitação Cardíaca. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo 

o(a) senhor(a): recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, 

sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, 

também, que suas informações serão utilizadas somente para os fins desta 
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pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de 

modo a preservar a sua identidade.  

           Esclarecemos, ainda, que o(a) senhor(a) não pagará e nem será 

remunerado(a) por sua participação, e que, durante os procedimentos de coleta 

deste estudo, o único risco oferecido será um possível leve desconforto durante 

as respostas aos questionários 

Em qualquer momento do estudo, o(a) Sr(a) tem o direito de receber 

informações acerca da pesquisa e procedimentos realizados.  Em caso de 

dúvidas, os pesquisadores poderão ser contatados, bem como o Comitê de 

Ética em Pesquisa (COEP) para esclarecimentos em caso de dúvidas sobre os 

aspectos éticos dessa pesquisa.  

 

 

 Professora Raquel Rodrigues Britto  

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional UFMG. Av. 

Pres. Antônio Carlos, 6627 Campus, Pampulha, Belo Horizonte, CEP 31270-

901. 

Telefone: (31) 3409 4793 

 

 Natália Freitas de Oliveira e/ou Sabrina Costa Lima 

Telefone: (31) 88974212 – e-mail: nattifreitas@gmail.com  

Telefone: (31) 9165 7188 – e-mail: limasah@hotmail.com 

 

 Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) – Universidade  Federal de 

Minas Gerais (UFMG) 

Av. Pres. Antônio Carlos, 6627, Unidade Administrativa II, 2º andar, sala 2005, 

Campus Pampulha, Belo Horizonte, CEP 31270-901, Telefax 3409-4592. 

 

 

 

 

mailto:nattifreitas@gmail.com
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Este termo será preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 

devidamente preenchida, assinada e entregue ao(à) senhor(a). 

 

   Belo Horizonte, ____ de __________de 20 ___. 

               

 

_____________________________________ (NOME POR EXTENSO), tendo 

sido devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo 

em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.   

 

Assinatura:____________________________ 
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APÊNDICE B – Protocolo de avaliação 

FICHA DE COLETA DE DADOS 

 

Data : ________________            Responsável pela coleta: ______________________ 

 

I. DADOS PESSOAIS E SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Nome: ___________________________________________________   ID:  _____________ 

Sexo:   1. (      ) F          2. (       ) M                            Idade: __________  anos  

 

Escolaridade:   
1. (     )Analfabeto 
2. (     ) Fundamental incompleto 
3. (     ) Fundamental completo 
4. (     )Médio incompleto 

 

5. (     ) Médio completo 
6. (     ) Superior incompleto 
7. (     ) Superior completo 
8. (     ) Pós-graduação 

 
Renda mensal:  

1. (     )  1 a 2 salários mínimos 
2. (     )  3 a 4 salários mínimos 
3. (     )  5 ou mais salários mínimos 
4. (     )  Outros  ___________________________ 

 
 
II. DADOS CLÍNICOS 
 
Etiologia da DAC:  

1.  (     )  Coronariopatia 
2. (     )  Angina instável 
3. (      )  Angina estável 
4. (      )  Outra ___________________________ 

 
 
Comorbidade(s) associada(s) à DAC:  

1. (     ) Não possui 
2. (     ) ICC  /  NYHA ________ 
3. (     )  HAS 
4. (     ) DM (Diabetes Melitus) 

5. (     ) Dislipidemia  
6. (     )  DAOP  
7. (    ) DPOC  
8. (     ) Outra ___________________ 

 
 
Já realizou algum tipo de procedimento/cirurgia cardiovascular?  

1. (      )  Não 
2. (      )  Revascularização do 

miocárdio 

3. (      ) Angioplastia  
4. (     ) Troca de válvula 
5. (      ) Transplante cardíaco 



58 

 

6. (      ) Procedimento diagnóstico 7. (      ) Outra __________________ 
Início da Reabilitação Cardíaca HC_UFMG:________________________________________  
 
Tempo de Reabilitação Cardíaca (em meses): _____________________________________
  
 
 
Estágio da Reabilitação: 

1. (     ) Estágio I (3x semana) 
2. (     )  Estágio II (2x semana) 
3. (     )  Estágio III (1x semana) 

4. (      ) Estágio IV ( 1x mês) 

5. (       ) Estágio V ( 1x a cada 2 meses) 
6. (      ) Estágio VI (6 em 6 meses) 

7. (     ) Estágio VII (1x por ano) 

 
 
Já realizou Reabilitação Cardíaca antes ?  

1. (     ) Não 
2. (     ) Sim. Rede pública 
3. (     ) Sim.  Rede privada 

 
 
 
Já participou ou participa de algum programa/palestra educacional sobre Doença Cardíaca?  

1. (     ) Não 
2. (     ) Sim. Rede pública. Tema: _____________________________________________ 
3. (     ) Sim. Rede privada. Tema: ____________________________________________ 
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III. QUESTIONÁRIOS 
 

Aleatorizar : 1º ___________      2º __________ 
 

Questionário de Educação de Doença Arterial Coronariana (CADE-Q) 
 
01. (     ) A – 1pt        (      ) B -  3 pts      (       ) C – 0 pt        (       ) D – 0 pt 
02. (     ) A – 0 pt       (      ) B -  1 pt        (       ) C – 3 pts      (       ) D – 0 pt 
03. (     ) A – 0 pt       (      ) B -  1 pt        (       ) C – 3 pts      (       ) D – 0 pt 
04. (     ) A – 3 pts     (      ) B -  0 pt        (       ) C – 1 pt        (       ) D – 0 pt 
05. (     ) A – 1 pt       (      ) B -  0 pt        (       ) C – 3 pts      (       ) D  – 0 pt 
06. (     ) A – 0 pt       (      ) B -  3 pts       (       ) C – 1 pt       (       ) D – 0 pt 
07. (     ) A – 1pt        (      ) B -  3 pts       (       ) C – 0 pt       (       ) D – 0 pt 
08. (     ) A – 3 pts     (      ) B -  1 pt         (       ) C – 0 pt       (       ) D – 0 pt 
09. (     ) A – 1pt        (      ) B -  3 pts       (       ) C – 0 pt       (       ) D – 0 pt 
10. (     ) A – 3 pts     (      ) B -  1 pt         (       ) C – 0 pt       (       ) D – 0 pt 
11. (     ) A – 0 pt       (      ) B -  3 pts       (       ) C – 1 pt       (       ) D – 0 pt 
12. (     ) A – 0 pt       (      ) B -  1 pt         (       ) C – 3 pts     (       ) D – 0 pt 
13. (     ) A – 3 pts     (      ) B -  0 pt         (       ) C – 1 pt       (       ) D – 0 pt 
14. (     ) A – 3 pts     (      ) B -  1 pt         (       ) C – 0 pt       (       ) D – 0 pt 
15. (     ) A – 3pts      (      ) B -  1 pt         (      ) C –  0 pt        (       ) D – 0 pt 
16. (     ) A – 0 pt       (      ) B -  3 pts       (      ) C –  1 pt        (       ) D – 0 pt 
17. (     ) A – 0 pt       (      ) B -  1 pt         (      ) C –  3 pts      (       ) D – 0 pt 
18. (     ) A – 3 pts     (      ) B -  1 pt         (      ) C –  0 pt        (       ) D – 0 pt 
19. (     ) A – 3 pts     (      ) B -  1 pt         (       ) C – 0 pt       (       ) D – 0 pt 
 

Escore total  ________________ 
Classificação do conhecimento _____________________________ 

 
 

 
Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca (CRBS) 

 
(      ) 01                            (      ) 10                                                                            (      ) 18 
(      ) 02                            (      ) 11                                                                            (      ) 19 
(      ) 03                            (      ) 12                                                                            (      ) 20 
(      ) 04                            (      ) 13                                                                            (      ) 21 
(      ) 05                            (      ) 14 Outro(s) problema(s) de saúde:                   (       ) 22Outro(s)motivo(s):                 
(      ) 06                                     ___________________________                      ______________________ 
(      ) 07                            (      ) 15                                                                            (      ) Nunca Faltou                                                                     
(      ) 08                            (      ) 16 
(      ) 09                            (      ) 17 
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APÊNDICE C 

Glossário do CADEQ 

 

1. Autossuficiência - Refere-se ao estado de não necessitar de qualquer 

ajuda, apoio ou interação de outros.  

 

2. Circulação colateral – É uma fina rede de vasos que se forma, próximo 

ao local da obstrução de um vaso maior, na tentativa do organismo de 

manter o fluxo sanguíneo ao leito distal comprometido. A presença 

desses vasos é uma alternativa natural de solucionar a diminuição 

suprimento de sangue. 

 

3. Comprimidos de Ácido Acetilsalicílico - Remédio analgésico 

e antiinflamatório, conhecido comercialmente como Aspirina. Este 

medicamento pode ser também usado como antitérmico e 

antiplaquetário.  

 

4. Contra-indicação absoluta - São fatores que impedem a realização de 

determinada ação. 

 

5. DAC – Doença Arterial Coronariana. È uma doença causada por um 

crescimento de depósitos gordurosos na parte interna das artérias, 

levando à obstrução do fluxo sanguíneo. 

 

6. Função endotelial - Função das células que recobrem o interior dos 

vasos sanguíneos responsáveis por controlar funções importantes, tais 

como a regulação do tônus vascular, fluidificação, coagulação, 

manutenção da circulação sanguínea, assim como respostas 

inflamatórias. 

 

7. LDL e HDL - HDL e LDL são as siglas, em inglês, utilizadas para 

designar os tipos de lipoproteínas que transportam o colesterol no 
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sangue. O HDL é chamado de bom colesterol e o LDL de mau 

colesterol. O colesterol é um tipo de gordura produzida pelo 

fígado, presente em todas as células do corpo e que exerce importantes 

funções no organismo. 

 

8. Nitritos; nitratos – São medicamentos classificados com 

vasodilatadores.  

 

9. Obstrução – Bloqueio, interrupção parcial ou total do fluxo.  

 

10.  Perfil lipídico –  Grupo de exames laboratoriais para determinar 

dosagens de colesterol (total, HDL, LDL e triglicerídeos) que são 

normalmente solicitados em conjunto para determinar o risco de doença 

cardíaca coronária. 

 

11. Vasodilatadores coronarianos – São medicamentos que agem 

dilatando os vasos sangüíneos e relaxando o músculo liso que reveste 

suas paredes. Conseqüentemente, o coração não precisa trabalhar tanto 

para bombear o sangue e a pressão arterial diminui porque há um 

relaxamento da parede dos vasos. Os vasodilatadores não curam a 

pressão alta, mas podem ajudar a controlá-la. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_laboratorial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://pt.wikipedia.org/wiki/HDL
http://pt.wikipedia.org/wiki/LDL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Triglicer%C3%ADdeo
http://saude.hsw.uol.com.br/sangue.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/musculos.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/coracao.htm
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APÊNDICE D – Artigo  

 

CONHECIMENTO SOBRE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E 

BARREIRAS PARA ADESÃO À REABILITAÇÃO CARDÍACA  

KNOWLEDGE ABOUT BLOOD DISEASE AND BARRIERS FOR ACCESSION 

TO CARDIAC REHABILITATION 

 

CONHECIMENTO E BARREIRAS À  REABILITAÇÃO CARDÍACA  

KNOWLEDGE AND BARRIERS TO CARDIAC REHABILITATION 

 

Sabrina Costa Lima¹, Natália Freitas de Oliveira1, Gabriela Suéllen da Silva 

Chaves2, Thaianne Cavalcante Sérvio2, Dayane Montemezzo3, Raquel 

Rodrigues Britto4.  

 

¹ Graduanda em Fisioterapia – Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-

MG, Brasil. 

2 Fisioterapeuta, Mestre, Doutoranda do Programa de Pós Graduação em 

Ciências da Reabilitação – Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, 

Brasil 

3 Fisioterapeuta, Doutora em Ciências da Reabilitação, Pós-Doutoranda em  

Desempenho Cardiorrespiratório – Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-

MG, Brasil 

4 Fisioterapeuta, Doutora em Ciências Biológicas, Professora Titular do 

Departamento de Fisioterapia da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, Belo 

Horizonte-MG, Brasil. 
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Local da pesquisa 

Ambulatório de Fisioterapia do Instituto Jenny de Andrade Faria –  Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC- UFMG). 

 

 

Endereço para correspondência 

Raquel Rodrigues Britto  

Laboratório de Avaliação e Pesquisa em Desempenho Cardiorrespiratório 

Departamento de Fisioterapia - Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais  

Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha- Belo Horizonte - MG, Brasil -CEP: 

31.270-091  

Telefone: + 55 31-3409-4783  

Email: r3britto@gmail.com 
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CONHECIMENTO SOBRE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E 

BARREIRAS PARA ADESÃO À REABILITAÇÃO CARDÍACA  

KNOWLEDGE ABOUT BLOOD DISEASE AND BARRIERS FOR ACCESSION 

TO CARDIAC REHABILITATION 

 

CONHECIMENTO E BARREIRAS À REABILITAÇÃO CARDÍACA  

KNOWLEDGE AND BARRIERS TO CARDIAC REHABILITATION 

 

Resumo 

Introdução: Programas de Reabilitação Cardíaca (RC) têm o objetivo de 

retornar o indivíduo a um nível ótimo de recuperação através de treinamento 

físico e programas educacionais. Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento 

sobre Doença Arterial Coronariana (DAC) dos usuários do Programa de RC do 

Hospital das Clínicas UFMG e a percepção destes em relação às barreiras que 

afetam sua participação. Metodologia: Estudo transversal descritivo realizado 

através da aplicação do Questionário de Educação de DAC (CADE-Q) e Escala 

de Barreiras para RC (CRBS). Resultados: Trinta usuários com idade média 

de 63±11anos foram avaliados. O CADE-Q revelou que participantes com 

escolaridade acima ensino médio completo apresentaram maior escore total 

médio do conhecimento, 37,00 (34,00 - 43,50); comparado com àqueles de 

escolaridade abaixo do ensino médio completo 27,50 (18,75-33,50); p=0,04. A 

CRBS apresentou pontuação média de 64,071,43. Conclusão: Os usuários 

apresentaram nível de conhecimento “aceitável” sobre a DAC e perceberam as 

barreiras como moderadas.  

Descritores: Conhecimento; Doença da artéria coronariana; Educação; 

Questionários; Reabilitação: 

 

Abstract  

Introduction: Cardiac Rehabilitation (CR) Programs are intended to return the 

individual to an optimal level of recovery through physical training and 

educational programs. Objective: Evaluate the level of knowledge of Coronary 

Artery Disease (CAD) users attended in the at Hospital das Clínicas of UFMG 
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CR program, and their perception regarding the barriers that affect their 

participation. Methodology: A descriptive cross-sectional study carried out by 

applying the CAD Questionnaire Education (CADE-Q) and Barriers Scale 

CR(CRBS). Results: Thirty users with a mean age of 63±11 years were 

evaluated. CADE-Q revealed that participants with up finished high school 

education had higher total mean score of knowledge, 37.00 (34.00 to 43.50); 

compared with those of education below high school degree 27.50 (18.75 to 

33.50); p = 0.04. The CRBS had a mean score of 64.07 ± 1.43. Conclusion: 

Users had knowledge  about the DAC  level "acceptable" and perceived barriers 

as moderate.  

Key words: Coronary artery disease; Education; Knowledge; Questionnaires; 

Rehabilitation. 
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 INTRODUÇÃO  

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de mortalidade e 

morbidade em todo o mundo, contribuindo para elevados custos 

governamentais com a saúde¹, ². Apesar de ser a principal causa de morte, a 

mortalidade por DCV vem caindo nas últimas décadas, provavelmente devido à 

melhora da abordagem terapêutica, destacando-se, neste contexto, os 

programas de Reabilitação Cardíaca (RC)3,4, que abordam principalmente a 

prevenção secundária, reduzindo a recorrência de eventos cardiovasculares e 

a mortalidade5. 

 

Programas de RC têm o objetivo de retornar o indivíduo com doença cardíaca 

a um nível ótimo de recuperação, utilizando para isso, o uso correto e prático 

de intervenções, dentre elas treinamento físico associado a programas 

educacionais6, 7. Estudos mostram que aliado ao estilo de vida e ao tratamento 

do fator de risco, a educação tem sido um componente essencial na RC8, 9. A 

inclusão do componente educativo no programa de RC está relacionado à 

melhora do quadro funcional e aumento da qualidade de vida destes 

indivíduos. Portanto, como um facilitador de mudanças de hábitos de vida, a 

educação desempenha um papel fundamental na gestão da doença10. 

 

Embora os programas de RC incluam intervenções multidisciplinares, o nível 

de conhecimento dos pacientes sobre Doença Arterial Coronariana (DAC) não 

é usualmente avaliado, podendo comprometer a eficácia dos programas 

orientados nessa direção11. A identificação das necessidades de aprendizagem 

é fundamental para que haja sucesso no processo de ensino, mudança de 

comportamento e controle dos fatores de risco12. 

 

Nesse contexto, a utilização de instrumentos para a avaliação do nível de 

conhecimento sobre a patologia é um importante recurso em programas 

educativos13, o que possibilita conhecer as necessidades dos indivíduos e as 

condições para a implementação do processo de educação14, 15,16. Além disso, 

efeitos do processo de ensino e aprendizagem, e possíveis mudanças de 
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atitudes sobre a condição de saúde, podem ser posteriormente avaliadas. 

Considera-se que o conhecimento do usuário sobre sua condição de saúde o 

torna participativo e corresponsável no processo de reabilitação, contribuindo 

para o sucesso do tratamento. Portanto, o principal objetivo desse estudo foi 

avaliar o nível de conhecimento sobre a DAC e a percepção em relação às 

barreiras que afetam a participação e adesão dos usuários atendidos por um 

programa de RC. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo transversal descritivo, realizado por meio da aplicação 

de dois instrumentos, um questionário e uma escala. O projeto foi registrado e 

aprovado pelo comitê de ética da instituição sob o protocolo número CAAE: 

37199114.4.0000.5149. 

 

Participantes 

Foram elegíveis usuários do Programa de Reabilitação Cardíaca do Hospital da 

Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), de ambos os 

sexos, maiores de 18 anos e com  diagnóstico clínico de DAC. Os participantes  

foram contatados  durante sua participação no programa caracterizando uma 

amostra não probabilística. Após serem devidamente informados sobre os 

procedimentos e objetivos deste estudo, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

Foram excluídos do estudo indivíduos que apresentaram incapacidade de 

compreender e/ou executar algum dos procedimentos que compõem o 

protocolo do estudo. 

 

Caracterização do Programa de Reabilitação Cardíaca  

O programa de RC do HC-UFMG, realiza sessões três vezes por semana, 

sendo três grupos por dia, com 6 usuários por horário. São, em sua maioria, 
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indivíduos estáveis e com comorbidades associadas, fazem uso controlado de 

medicamentos e são acompanhados por uma equipe multidisciplinar.  

 

Cada sessão, com duração aproximada de uma hora, conta com a supervisão 

de um fisioterapeuta e um médico cardiologista plantonista, residentes do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde e estagiários do curso de 

Graduação em Fisioterapia da UFMG. São realizados exercícios físicos 

monitorados, respeitando aos quatro princípios do condicionamento. O 

processo de educação dos usuários é feito de forma individualizada, porém não 

sistematizada, pelos profissionais, através de informações sobre aspectos 

importantes do processo de reabilitação, incluindo orientações sobre a 

condição de saúde e hábitos de vida (controle dos fatores de risco, 

medicamentos e atividade física). Ao iniciar sua participação no programa, o 

usuário recebe uma orientação geral individualizada e a seguir, as orientações 

são ofertadas a partir da demanda dos pacientes durante o processo de 

reabilitação. 

 

Instrumentos 

Elaborou-se uma ficha de avaliação para registro das informações relativas aos 

dados pessoais, sociodemográficos, clínicos e relativos à participação no 

programa de RC. Os instrumentos, Questionário de Educação de Doença 

Arterial Coronariana (CADE-Q) e a Escala de Barreiras para Reabilitação 

Cardíaca (CRBS), aplicados sob forma de entrevista por dois pesquisadores 

independentes, foram utilizados, respectivamente, para avaliar o nível de 

conhecimento dos usuários e descrever a percepção de barreiras para adesão 

e participação na RC.   

 

O CADE-Q13, com 19 questões, aborda temas relacionados à doença 

coronariana, dividido nas seguintes áreas: (1) fisiopatologia, sinais e sintomas 

da doença; (2) diagnóstico, tratamento e medicamentos; (3) fatores de risco e 

hábitos de vida e (4) exercício físico.  Cada questão apresenta 4 alternativas e 

cada alternativa corresponde à um escore de acordo com o nível de 

conhecimento da resposta: alternativa correta (3 pontos), alternativa incompleta 
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(1 ponto), alternativa errada (0 pontos) e alternativa “não sei” (0 pontos). A 

soma dos escores das 19 questões leva a um escore total, o qual indicará o 

grau de conhecimento sobre a DAC, assim como o conhecimento de cada área 

específica, classificando o conhecimento do usuário, como descrito no Quadro 

1. 

(inserir Quadro 1) 

 

A CRSB, composta por 22 itens, avalia a percepção dos usuários do programa 

de RC em relação às barreiras de nível pessoal (usuário), profissional 

(profissional de saúde) e institucional (sistema) que afetam a participação e a 

adesão aos programas17. Aos participantes foi solicitado classificar seu grau de 

concordância com os itens por meio de uma escala Likert de 5 pontos, que 

corresponde a: 1 - discordar plenamente; 2 - discordar; 3 - nem concordar e 

nem discordar; 4 - concordar; e 5 - concordar plenamente17. 

 

A escala está dividida em cinco domínios de fatores, cada um referente a um 

grupo de barreiras, a saber: (1) comorbidades/ estado funcional, (2) 

necessidades percebidas, (3) problemas pessoais/ familiares, (4) 

viagem/conflitos trabalho e (5) acesso. A soma da pontuação permitida pela 

escala pode variar entre 21 e 105 pontos, sendo que elevados escores refletem 

maiores barreiras identificadas18.   

 

Análise estatística 

Estatística descritiva foi utilizada para apresentar as características 

sociodemográficas e clínicas dos usuários. A normalidade dos dados do CADE-

Q foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk. Uma vez que não foi verificada 

distribuição normal, os dados foram apresentados em mediana e primeiro e 

terceiro quartis (Q1;Q3). O teste Mann-Whitney U foi realizado para avaliar a 

diferença do nível de conhecimento de acordo com o nível de escolaridade. O 

teste de Sperman foi realizado para análise de correlação entre o nível de 

conhecimento e o nível de escolaridade dos usuários.  
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As variáveis relativas à percepção dos usuários em relação às barreiras que 

afetam a participação e adesão à RC, através da CRBS, foram apresentadas 

em medidas de tendência central (média), dispersão (desvio padrão) e 

frequência (absoluta, n e relativa, %). 

 

Os programas Statistical Package for Social Science (SPSS®, Chicago-IL, 

USA), versão 17.0 e Microsoft Office Excel (Excel®, Redmond-WA, USA), 

versão 10.0 foram utilizados para processar as análises. 

 

RESULTADOS  

 

As características da população estudada estão descritas na Tabela 1. A 

amostra de 30 usuários apresentou média de idade de 63±11,02 anos, com 

maior prevalência do sexo masculino (76,67%). Em relação ao grau de 

escolaridade, foi observado que 46,67% dos usuários possuíam um nível de 

escolaridade igual ou superior ao ensino médio completo e, somente um 

participante era analfabeto. 

 

Todos os entrevistados apresentaram comorbidades associadas à DAC, sendo 

que 60% já sofreram pelo menos um episódio de Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM), 59,94% apresentam Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 43,29% 

Diabetes Mellitus. Grande parte dos entrevistados (63,27%) nunca participou 

anteriormente de reabilitação cardíaca. 

 

(inserir Tabela 1) 

 

O CADE-Q revelou um escore total médio de 33,13±8,66 pontos, o que 

corresponde a 58,12% do escore total (57 pontos) apresentado pelo 

questionário e classifica como “aceitável” o nível médio de conhecimento dos 

usuários sobre a DAC. Nenhum entrevistado respondeu corretamente mais que 

81% das perguntas, o maior escore foi de 46 pontos (80,70% do total) e o 

menor de 12 pontos (21,05% do total). 
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Em relação à classificação geral quanto ao nível de conhecimento, observou-se 

uma prevalência do tipo “conhecimento aceitável” (de 29 a 39 pontos) em 

43,33% dos usuários, seguido de “bom conhecimento” (de 40 a 50 pontos) em 

30%. 

 

Os mais altos escores, considerando o percentual do escore máximo obtido em 

cada área, foram observados na área relativa ao exercício físico (A4), com 

63,37%. Os mais baixos escores foram identificados na área de fisiopatologia, 

sinais e sintomas da doença (A1), representativo de 56%, conforme descrito na 

tabela 2. 

 

(inserir Tabela 2) 

 

Quando comparado o nível de conhecimento com o nível de escolaridade, os 

usuários que possuem até o ensino médio incompleto apresentaram uma 

mediana do escore total de 27,50(18,75 - 33,50) comparado com os usuários 

que possuem o nível de escolaridade acima do ensino médio completo com 

mediana de 37,00 (34,00 - 43,50); p=0,04, indicando que o segundo grupo 

apresentou um nível total de conhecimento maior. O mesmo ocorreu quando 

considerado os escores de cada domínio, A2 [9,50 (6,50 – 15,50 ) x 16,0 

(11,00-20,50)], p=0,37; A3 [12,00 (8,75 – 15,00) x 18,00 (14,00 – 21,00)], 

p=0,14 e A4 [12,50 (8,00 – 16,50 ) x 19,0 (17,00 – 21,50)], p=0,17. Com 

exceção apenas do domínio A1 que não apresentou diferença entre os grupos 

[7,50 (5,00 – 10,25) x 7,0 (7,00 – 11,00)], p=0,171. 

 

No gráfico 1, está representada uma linha horizontal que indica o escore total, 

igual a 40, correspondente a aproximadamente 70% do escore total do CADE-

Q. Observou-se que apenas 9 pacientes (30% do total) apresentam escore 

igual ou acima deste referencial. Além disso, apresentou correlação moderada 

entre o nível de conhecimento e nível de escolaridade os usuários (rho= 0,541 

p=0,002). 
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(inserir Gráfico 1) 

 

Em relação à percepção das barreiras que afetam a adesão e participação dos 

usuários no Programa de RC, a CRBS revelou uma pontuação média de 

64,071,43, representando 61,01% da pontuação total da escala. Sobre os 

problemas de saúde que impedem os usuários de freqüentar a RC, 13,33% dos 

entrevistados apontaram outras condições de saúde, dentre elas diabetes 

mellitus, labirintite e pneumonia.  Além disso, 13,30% dos voluntários indicaram 

“consultas médicas” e “esquecimento” como outros motivos para não 

freqüentar a RC. Os itens 4, relativo a “Por causa de responsabilidades 

familiares” e 14, relativo a “Outros problemas de saúde me impedem de 

freqüentar” apresentaram maior escore médio (3,270,69), seguido do item 3, 

relativo a “Por causa de problemas com transporte” (3,200,61) . 

 

Considerando o percentual obtido em cada um dos cinco grupos de barreiras, 

60% em cada um deles, observou-se que os usuários não identificaram 

prevalência nos domínios de fatores para adesão e participação na 

reabilitação, conforme apresentado na tabela 3.  

 

(inserir Tabela 3) 

 

DISCUSSÃO  

 

O principal resultado deste estudo indicou que o conhecimento dos usuários do 

programa de RC é moderado e, portanto, tem potencial para ser otimizado por 

meio de programas específicos de educação, de forma mais abrangente que 

contemple além das orientações sobre exercício físico, informações sobre dieta 

e uso de medicação de forma adequada. Além disso, este estudo indicou que 

as principais barreiras para participação e adesão à RC, foram relacionadas ao 

estado de saúde dos usuários e as dificuldades com transporte, apontando 

para necessidade de políticas públicas que otimizem o acompanhamento 

destes indivíduos.   
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Apesar do programa de RC avaliado não possuir um componente educacional 

formal, os usuários apresentaram um nível de conhecimento aceitável sobre a 

DAC. Considerando que o serviço avaliado desenvolve um programa com foco 

principal no exercício físico, esperava-se que as informações referentes a este 

componente tivessem sido assimiladas pelos usuários, fato este observado em 

nosso estudo. Os resultados revelados através do CADE-Q sugerem a 

necessidade de sistematização do processo educacional dos usuários, 

podendo melhorar os índices observados e aproximar da média reportada por 

Ghisi et al.13, i.e. 43,01±6,5 pontos, em estudo desenvolvido no Canadá com 

usuários de um centro de RC em Ontário. Além disso, retratam a importância 

de uma abordagem multidisciplinar, assim como de um processo mais 

sistematizado de educação que inclua não apenas a informação, como também 

a avaliação do aprendizado. Neste sentido, uma recente revisão sistemática 

conduzida por Ghisi et al.19, mostrou que as intervenções educativas se 

relacionam com aumento da prática da atividade física, hábitos alimentares 

mais saudáveis e cessação do tabagismo e etilismo.  

 

No que diz respeito ao nível de conhecimento, os resultados demonstraram 

que, quanto maior a escolaridade, maior o escore atingido pelos usuários. Esse 

fato nos permite afirmar que o nível de instrução influenciou no maior 

conhecimento dos usuários sobre a sua condição de saúde, indicando que o 

conhecimento é mediado pela educação, nível cultural e de linguagem dos 

sujeitos, o que favorece o conhecimento sobre a doença, reduzindo também a 

morbimortalidade e as reinternações hospitalares9. Assim, é válido ressaltar 

que o planejamento da intervenção educacional nos programas de RC é eficaz 

quando há informações precisas sobre o que os participantes sabem sobre seu 

estado de saúde e fatores relacionados, e também, quais fatores estão 

associados a um maior conhecimento, para que o processo educativo seja 

melhor direcionado, e consequentemente, mais efetivo10. 

 

Em relação à percepção de barreiras e limitações relacionadas à participação e 

adesão a programas de RC, os resultados apresentados mostraram que os 

usuários não indicaram predomínio entre os grupos de barreiras. Embora tenha 
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sido encontrado 60% do escore para cada domínio, esses pacientes 

possivelmente já venceram algumas dessas barreiras, visto que já se 

encontram inseridos em um programa de RC. O aspecto educacional, ainda 

que não sistemático, pode ser um motivo para a persistência na RC dos 

usuários entrevistados, visto que estes possuíam contato direto com a equipe 

multidisciplinar, tendendo a receber mais informações sobre sua condição de 

saúde e o tratamento, conscientizando-se mais dos benefícios da RC, quando 

comparados com os indivíduos que ainda não estão inseridos, no programa, 

como mostrou o estudo de Witt et al.20.  

 

Novos estudos sobre o conhecimento do usuário e a sua participação nos 

programas de RC, com maior número de participantes dos serviços da rede 

pública e privada, podem contribuir para caracterizar com mais detalhes o 

processo de aquisição de conhecimento ao longo da RC e as dificuldades na 

participação nos programas, visando a sistematização do processo de 

educação e a contribuição para a assiduidade e comprometimento com os 

programas. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo possibilitou identificar que usuários com nível de 

escolaridade acima do ensino médio completo apresentaram níveis de 

conhecimento, sobre a DAC, significativamente maiores. Identificamos também 

menor conhecimento sobre fisiopatologia, sinais e sintomas da doença, 

diagnóstico, tratamento e medicamentos, além de fatores de risco e hábitos de 

vida. Foram identificadas barreiras para adesão e participação no programa de 

RC, porém, não houve predomínio de um aspecto específico para as faltas dos 

usuários entrevistados.  

 

Em conjunto, os resultados indicam necessidade de maior planejamento do 

programa educativo assim como melhoria de políticas públicas que facilitem a 

oferta, encaminhamento e participação dos pacientes em programas mais 

abrangentes de RC. 
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TABELAS E FIGURAS 

 

Quadro 1- Classificação do nível de conhecimento do usuário segundo escore do CADE-Q 

Somas dos Escores Percentual Classificação do conhecimento 

De 51 a 57 pontos De 90 a 100% Ótimo 

De 40 a 50 pontos De 70 a 89% Bom 

De 29 a 39 pontos De 50 a 69% Aceitável 

De 17 a 28 pontos De 30 a 49% Pouco conhecimento 

Abaixo de 17 pontos Abaixo de 30% Conhecimento insuficiente 

Fonte: Ghisi et al., 2010. 

 

Tabela 1 – Características dos usuários participantes da pesquisa (n = 30) 

Variável Categoria N % total 

Sexo Masculino 
Feminino 
 

23 
7 

76,67 
23,33 

Escolaridade Analfabeto 
Ensino fundamental incompleto 
Ensino fundamental completo 
Ensino médio incompleto 
Ensino médio completo 
Ensino superior/Pós graduação  
 

1 
11 
3 
1 
10 
4 

3,33 
36,67 
10 
3,33 
33,33 
13,34 

Etiologia da DAC Coronariopatia 
Angina Instável 
Angina Estável 
Outras 
 

17 
2 
1 
10 

56,60 
6,67 
3,33 
33,33 

Comorbidades 
Associadas 

IAM 
ICC 
HAS 
DM  
Dislipidemia 
DAOP 
Outra (s) 
 

18 
4 
17 
13 
6 
1 
3 

60 
13,32 
59,94 
43,29 
19,98 
3,33 
9,99 
 

Participação em programa 
educacional sobre DAC 

Sim 
Não 

6 
24 

19,98 
80,02 

Participação anterior em 
Programa de RC 

Sim 
Não 

11 
19 

36,73 
63,27 

DAC: Doença Arterial Coronariana; DAOP: Doença Arterial Obstrutiva Periférica; DM: Diabetes 

Mellitus; IAM: Infarto Agudo do Miocárdio; ICC: Insuficiência Cardíaca Crônica; HAS: 

Hipertensão Arterial Sistêmica; RC: Reabilitação Cardíaca. 
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Tabela 2 – Escore médio específico por área do conhecimento do CADE-Q 

Área Escore máximo 
possível por 
área 

Média  DP  
 

% média em 
relação ao escore 
máximo por área 

A1 – Fisiopatologia, sinais e 
sintomas da doença 

15 8,42,94  56 

A2 – Diagnóstico, tratamento e 
medicamentos 

24 13,74,88 57,08 

A3 – Fatores de risco e hábitos de 
vida 

24 15,214,17 63,37 

A4 – Exercício físico  24 15,905,62 66,25 

A1: Área 1; A2:Área 2; A3: Área 3; A4: Área 4; DP: desvio padrão 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição do nível de conhecimento dos usuários de acordo com o grau de 

escolaridade.  

 

1: Analfabeto; 2:Ensino fundamental incompleto; 3:Ensino fundamental 

completo; 4:Ensino médio incompleto; 5:Ensino médio completo; 6:Ensino 

superior; 7:Pós-graduação. 
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Tabela 3 – Pontuação média da percepção específica dos grupos de fatores da CRBS 

Fator Pontuação máxima 
disponível por 
grupo de barreiras  

Média  DP  % da 
pontuação  

F1 – Comorbidades/ estado 
funcional  

35 21  0,0 60 

F2 – Necessidades percebidas 25 15  0,0 60 

F3 – Problemas pessoais/ familiares 15 9  0,0 60 

F4 – Viagem/conflitos trabalho 10 6  0,35 60 

F5 – Acesso 20 12  0,60 60 

F1: Grupo de barreiras do Fator 1; F2: Grupo de barreiras do Fator 2; F3: Grupo de barreiras 

do Fator 3; F4: Grupo de barreiras do Fator 4; F5: Grupo de barreiras do Fator 5. 
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ANEXO A 

 

Aprovação do COEP – UFMG 
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ANEXO B 

Aprovação do DEPE – HC UFMG 
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ANEXO C 

Questionário de Educação de 

 Doença Arterial Coronariana (CADE-Q) 

 

1. A doença arterial coronariana (DAC) é: 

a. Uma alteração das artérias do coração que se manifesta em idades 

avançadas e acomete pessoas com colesterol elevado e fumantes. 

b. Uma alteração das artérias do coração que normalmente se inicia na 

infância, é influenciada por maus hábitos de vida e pode ser genética e 

imunoinflamatória. 

c. Uma alteração das artérias do coração relacionada com a idade e que, 

com o tempo, afeta a memória dos indivíduos acometidos. 

d. Não sei. 

 

2. Qual combinação de fatores tem maior influência no desenvolvimento 

da DAC? 

a. Ingestão de pequenas quantidades de bebida alcoólica. 

b. Fatores ambientais (como o clima) e socioeconômicos (como renda 

familiar mensal). 

c. Tabagismo, níveis anormais de gorduras no sangue (dislipidemia) e 

hipertensão. 

d. Não sei. 

 

3. Qual das alternativas abaixo está relacionada a um sintoma típico da 

DAC? 

a. Dor de cabeça após as refeições. 

b. Dor ou desconforto no peito durante o esforço físico. 

c. Dor ou desconforto do peito, em repouso ou esforço físico, que pode 

migrar para braço e/ou costas e/ou pescoço. 

d. Não sei. 
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4. Ainda sobre a DAC, podemos afirmar que: 

a. Está associada à obstrução das artérias que irrigam o coração em 

decorrência da formação da placa aterosclerótica (depósito de gordura 

na parede da artéria), que pode levar à angina (dor no peito). 

b. O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a única manifestação da DAC. 

c. A presença da angina sugere diagnóstico de DAC. 

d. Não sei. 

 

5. O melhor período do dia para portadores de DAC praticarem exercícios 

físicos prescritos é: 

a. No período da tarde ou à noite, pois pela manhã o exercício pode 

aumentar o risco. 

b. Nenhum horário, pois não é recomendada a prática de exercícios físicos 

para a população com DAC, devido ao alto risco. 

c. A qualquer hora do dia, pois o benefício se sobrepõe ao risco. 

d. Não sei. 

 

6. Dos exames abaixo relacionados, quais os mais precisos no 

diagnóstico e prognóstico da DAC: 

a. Raio-x e ressonância magnética do tórax. 

b. Teste de esforço (ergométrico) e cateterismo cardíaco. 

c. Eletrocardiograma de repouso e história clínica. 

d. Não sei. 

 

7. Qual o tratamento ideal para diminuir os lípides sanguíneos (gordura 

no sangue)? 

a. Exercício físico e dieta são suficientes. 

b. Exercício físico e dieta e, quando necessário, estatina. 

c. Não há tratamento, pois os níveis altos de colesterol e triglicerídeos são 

genéticos. 

d. Não sei.  
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8. Sobre os vasodilatadores coronarianos, como nitritos nitratos, por que 

e como devem ser utilizados? 

a. São medicamentos de uso contínuo e/ou uso em situações de dor no 

peito, sua administração é oral e/ou sublingual, melhorando a passagem 

do sangue para as artérias do coração. 

b. São medicamentos de uso via sublingual em situação de emergência, 

para aliviar o desconforto no peito. 

c. São medicamentos utilizados para diminuir a pressão arterial e colesterol 

ruim (LDL) em pacientes com problemas cardíacos, sendo 

administrados somente via oral. 

d. Não sei. 

 

9. Qual a dieta mais recomendada para pacientes com DAC? 

a. Uma alimentação com pouco sal, pouca gordura e rica em fibras. 

b. Uma alimentação baseada em: massas integrais, vegetais, peixes, 

azeite de oliva extra virgem e castanhas. 

c. Uma alimentação normal, já que a dieta não é um fator muito relevante. 

d. Não sei. 

 

10. Quais os valores de colesterol total, LDL e HDL que são, 

respectivamente, ideais em pacientes com DAC (valores em mg/dl): 

a. Abaixo de 200, abaixo de 100 e acima ou igual a 60. 

b. Abaixo de 200, entre 100 a 129 e entre 40 e 60. 

c. Acima de 240, acima de 100 e abaixo de 40. 

d. Não sei. 

 

11. O que corresponde a uma contra-indicação absoluta para a prática de 

exercício físico? 

a. Infarto agudo do miocárdio (IAM) recente. 

b. Infecções agudas (ex., gripe). 

c. Crise hipertensiva (pressão alta). 
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d. Não sei. 

 

12. Se você sente algum desconforto relacionado ao seu problema 

cardíaco, como angina (dor no peito), você deve: 

a. Ir guiando seu carro diretamente para o hospital em busca de auxílio 

médico. 

b. Tentar relaxar, esperar passar a dor e, neste período de tempo, procurar 

auxílio médico. 

c. Mastigar um ou dois comprimidos de ácido acetilsalicílico e/ou usar 

medicação vasodilatadora sublingual (nitrato), tossir vigorosamente, 

tentar relaxar e procurar auxílio médico. 

d. Não sei. 

 

13. Com base no seu conhecimento sobre o exercício físico e DAC, 

responda: 

a. Faz parte do tratamento, pois ajuda a controlar os fatores de risco, 

aumenta a sobrevida e melhora a qualidade de vida. 

b. Nunca deve ser praticado por pacientes portadores desta doença devido 

ao elevado risco de morte. 

c. Deve ser incluído no tratamento somente quando o paciente se encontra 

clinicamente estável. 

d. Não sei. 

 

14. Atividade Física para portadores de DAC deve: 

a. Respeitar as necessidades do paciente, que são analisadas mediante 

teste de esforço e ser prescrita individualmente. 

b. Iniciar assim que a doença for diagnosticada, com atividade física leve. 

c. Ser igual para mesmo sexo e mesma idade, pois este grupo de 

indivíduos apresenta a mesma aptidão e risco. 

d. Não sei. 
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15. Quais alterações, consideradas favoráveis, resultantes da prática 

regular de exercício físico, são mais importantes para o portador de DAC? 

a. Melhora na função endotelial, aumento da circulação colateral e até uma 

possível regressão da placa de aterosclerose. 

b. Diminuição da frequência cardíaca (FC) de repouso, aumento da força 

de contração do coração e melhora no perfil lipídico. 

c. Aumento da pressão arterial sistêmica (PAS), desencadeamento de 

episódios de taquicardia e aumento dos triglicerídeos. 

d. Não sei. 

 

16. A atividade física para pessoas portadoras de DAC deve ser realizada: 

a. Em qualquer lugar, ter duração de 30 minutos diários, podendo ser 

cumulativo (10 min pela manhã, 10 min à tarde e 10 min à noite). 

b. Em local apropriado, monitorada por profissional qualificado, objetivando 

a autossuficiência. 

c. Em ambiente clínico-hospitalar. 

d. Não sei 

 

17. Valores elevados de pressão arterial (PA) indicam um estado de 

hipertensão arterial (pressão alta). Diante disso, na DAC: 

a. Ter pressão normal ou ser hipertenso não interfere nesta doença. 

b. Uma PA de 140 / 90 mmHg é normal. 

c. Uma PA ideal é de 120 / 80 mmHg. 

d. Não sei. 

 

18. Sobre o estresse, elemento tão presente nos dias de hoje, podemos 

dizer que: 

a. É um dos fatores de risco desencadeadores do IAM (infarto agudo do 

miocárdio). 

b. Faz parte do grupo de fatores de risco menos importante para DAC. 

c. Não interfere nas doenças cardíacas, uma vez que esta doença é 

totalmente física e não relacionada a fatores psicológicos. 
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d. Não sei. 

 

19. Quais intervenções usadas no tratamento da DAC podem prolongar e 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes? 

a. Mudanças de hábitos de vida + tratamento clínico + em alguns casos, 

tratamento cirúrgico. 

b. Tratamento medicamentoso + em alguns casos tratamento cirúrgico. 

c. Tratamento medicamentoso + repouso prolongado + tratamento 

cirúrgico. 

d. Não sei. 
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ANEXO D 

 

Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca (CRBS) 

 

Itens da CRBS em Português 

Eu não participo de um programa de reabilitação cardíaca, ou se participo, eu 

faltei algumas sessões por que: 

 

1. Por causa da distância (por exemplo, o programa fica muito longe para o 

seu deslocamento); 

 

2. Por causa do custo (por exemplo, de combustível, estacionamento, 

passagens de ônibus); 

 

3. Por causa de problemas com transporte (por exemplo, não dirijo e não 

tenho quem me leve, transporte público inacessível ou ineficiente); 

 

4. Por causa de responsabilidades familiares (por exemplo, cuidar de 

netos, filhos, marido, tarefas domésticas); 

 

5. Porque eu não sabia sobre a reabilitação cardíaca (por exemplo, o 

médico não me falou sobre isso); 

 

6. Porque eu não preciso de reabilitação cardíaca (por exemplo, sinto-me 

bem, meu problema cardíaco está tratado, não é grave); 

 

7. Porque eu me exercito em casa ou na minha comunidade; 

 

8. Por causa do mau tempo; 

 

9. Porque eu acho exercício cansativo ou doloroso; 
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10. Por motivo de viagem (por exemplo, férias, trabalho); 

 

11. Porque eu tenho pouco tempo (por exemplo, muito ocupado, horários de 

reabilitação inconvenientes); 

 

12. Por causa das responsabilidades do trabalho; 

 

13. Porque eu não tenho energia; 

 

14. Outros problemas de saúde me impedem de frequentar 

(especificar:____________); 

 

15. Porque eu sou muito velho; 

 

16. Porque o meu médico não achou que fosse necessário; 

 

17. Porque muitas pessoas com problemas cardíacos não frequentam 

reabilitação cardíaca, e eles estão bem; 

 

18. Porque eu posso controlar o meu problema de coração; 

 

19. Porque eu acho que fui encaminhado, mas o programa de reabilitação 

não entrou em contato comigo; 

 

20. Porque demorou muito para que eu fosse encaminhado e iniciar o 

programa; 

 

21. Porque eu prefiro cuidar da minha saúde sozinho, não em um grupo; 

 

22. Outro(s) motivo(s) para não frequentar um programa de reabilitação 

cardíaca: 
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ANEXO E 

 

Escala de Likert 

 

Utilize a escala abaixo para classificar seu grau de concordância de 

acordo com cada um dos 21 itens da Escala de Barreiras para 

Reabilitação Cardíaca (CRBS): 

 

1 – Discordar plenamente 

2 – Discordar 

3 – Nem concordar e nem discordar 

4 – Concordar 

5 – Concordar plenamente 

   

  Fonte: Likert ,1932
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