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RESUMO 

 
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica multifatorial 
e multissistêmica, que acarreta alterações físico-funcionais, musculares, 
respiratórias, metabólicas e emocionais, contribuindo para um declínio da 
capacidade funcional e piora da qualidade de vida. Objetivo: avaliar o poder 
preditivo de fatores sociodemográficos, físico-funcionais, clínicos e 
emocionais na qualidade de vida e na distância percorrida do teste de 
caminhada de seis minutos (DTC6), de portadores de IC crônica. Métodos: 
estudo transversal, realizado com portadores de IC, atendidos em 
ambulatório. Foram utilizados os seguintes instrumentos: ficha de perfil 
sociodemográfico e clínico, qualidade de vida relacionada à saúde 
(Minnesota Living With Heart Failure Questionare- MLHFQ), Inventário de 
Depressão e Ansiedade de Beck (BAI e BDI). Para avaliação físico-
funcional, foram realizadas a dinamometria palmar, manovacumetria, 
espirometria, índice de massa corporal, escala de dispneia modificada do 
Medical Research Council (mMRC), teste de caminhada de seis minutos 
(TC6) e nível de atividade física (IPAQ curto). As variáveis desfecho 
consideradas foram a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) e a 
distância percorrida no TC6 (DTC6). Para determinar as variáveis preditoras 
de DTC6 e de QVRS, foi utilizada a análise de Regressão Linear Múltipla 
(RLM), com a seleção das variáveis pelo método stepwise e complementada 
pela análise hierárquica. O nível de significância, adotado para as análises, 
foi de 5% (p<0,05). Resultados: Foram avaliados 81 portadores de IC, com 
média de idade de 56,7 anos, 65,4% do sexo masculino. Foram preditores 
independentes de QVRS: sexo (p=0,003), número de internações (p<0,001), 
dispneia (mMRC) (p=0,008), capacidade vital forçada (CVF) (p=0,002) e 
sintomas de depressão (<0,001) e ansiedade (p<0,001), com coeficiente de 
determinação (R2) de 0,78. Foram preditores de DTC6: sexo (p=0,001), 
idade (p=0,004), CVF (p=0,016) e mMRC (p=0,001), com coeficiente de 
determinação (R2) de 0,37. Conclusões: Mais sintomas de depressão, 
maior número de internações, maior dispneia nas atividades de vida diária, 
menor capacidade vital forçada, mais sintomas de ansiedade e sexo 
feminino foram preditores de pior qualidade de vida em portadores de 
insuficiência cardíaca crônica. Essas variáveis explicaram, simultaneamente, 
78% de variância. Para a distância percorrida no teste de caminhada de seis 
minutos, as seguintes variáveis estiveram associadas ao pior desempenho: 
maior dispneia nas atividades de vida diária, sexo feminino, maior idade e 
menor capacidade vital forçada, explicaram 37% da variância. 
 
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca. Teste de Caminhada. Qualidade de 
Vida. Indicadores Básicos de Saúde. 
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ABSTRACT 

Background: Heart failure (HF) is a multifactorial and multisystemic clinical 
syndrome, resulting in physical, functional, muscular, respiratory, metabolic 
and emotional changes that contribute to a decline in functional capacity and 
worsening of quality of life. Objective: To evaluate the predictive power of 
sociodemographic, physical-functional, clinical and emotional factors in the 
quality of life and the distance covered by the six-minute walk test (6MWD) of 
patients with chronic HF. Methods: a cross-sectional study, carried out with 
patients with HF, attended at an outpatient clinic. The following instruments 
were used: sociodemographic and clinical profile card, health-related quality 
of life (Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire - MLHFQ), Beck 
Depression and Anxiety Inventory (BAI and BDI). For physical-functional 
assessment, palmar dynamometry, manovacumetry, spirometry, body mass 
index, modified dyspnea scale from the Medical Research Council (mMRC), 
six-minute walk test (6MWT), and physical activity level (short IPAQ ). The 
outcome variables considered were the health-related quality of life (HRQoL) 
and the distance covered in the 6MWT (6MWD). In order to determine the 
predictive variables of 6MWD and HRQoL, Multiple Linear Regression (RLM) 
analysis was used, with stepwise selection of variables and complemented 
by hierarchical analysis. The level of significance, adopted for the analyzes, 
was 5% (p <0.05). Results 81 patients with HF, with mean age of 56.7 years, 
65.4% were male. (P = 0.001), dyspnea (mMRC) (p = 0.008), forced vital 
capacity (FVC) (p = 0.002), and depression symptoms (p <0.001) were 
independent predictors of HRQoL: ) and anxiety (p <0.001) with coefficient of 
determination (R2) of 0.78. Predictors of 6MWD were: sex (p = 0.001), age (p 
= 0.004), FVC (p = 0.016) and mMRC (p = 0.001), with determination 
coefficient (R2) of 0.37.Conclusions: More symptoms of depression, more 
hospitalizations, more dyspnea on activities of daily living, lower forced vital 
capacity, more anxiety symptoms and female sex were predictors of poorer 
quality of life in patients with chronic heart failure. These variables explained, 
at the same time, 78% of variance. For the distance covered in the six-minute 
walk test, the following variables were associated with the worst 
performance: More dyspnea on daily living activities, female gender, older 
age, and lower forced vital capacity. which, at the same time, accounted for 
37% of the variance. 
 
Key words: Heart Failure. Walk Test. Quality of Life. Health Status 
Indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A IC é uma síndrome clínica complexa, resultado de qualquer transtorno 

cardíaco estrutural ou funcional, que prejudique a capacidade de enchimento ou 

ejeção de sangue (JESSUPS et al., 2009). É, também, a via final comum da maioria 

das doenças que acometem o coração (BOCCHI, 2009a). Trata-se de uma epidemia 

em crescimento, uma vez que afeta de 1 a 2% da população adulta, sendo mais 

prevalente em indivíduos com idade superior a 65 anos, atingindo, pelo menos, 10% 

da população acima dos 70 anos, além de apresentar altas taxas de mortalidade, 

morbidade e internações, tornando-se um problema de saúde pública. (HERR et al., 

2014; McMURRAY et al., 2012; VÉRONIQUE, 2013). A mortalidade por IC no Brasil, 

em 2015, chegou a 27.434 indivíduos (BRASIL, 2015). Nos Estados Unidos projeta-

se um aumento de 46% no número de pessoas com diagnóstico de IC, entre 2012- 

2030 (GO, et al., 2014). 

Diversos fatores, tanto objetivos, quanto subjetivos, podem afetar a qualidade 

de vida e o desempenho funcional do portador de insuficiência cardíaca, mesmo 

com a medicação otimizada. Em geral, os portadores de IC apresentam 

incapacidade em executar determinadas tarefas cotidianas, decorrentes de sinais e 

sintomas como dor ou desconforto precordial, dispneia, ortopneia, palpitação, 

síncope, fadiga e edema (ROSSI NETO, 2004). Os sintomas emocionais como 

depressão e ansiedade, a força muscular respiratória e periférica e a função 

pulmonar podem estar comprometidas no portador de IC e estão, comumente, 

associadas à piora da qualidade de vida e da capacidade funcional (DEKKER et al., 

2011; FORGIARINI JUNIOR et al., 2007; NAGAI; OKITA; YONEZAWA, 2004, NASO 

et al., 2009; YOHANNES et al., 2010). 

Conceitua-se qualidade de vida (QV) como sendo a “percepção do indivíduo 

de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores em que vive e 

em relação aos seus objetivos, expectativas padrões e preocupações” (THE 

WHOQOL GROUP, 1995). Já, a capacidade funcional refere-se à capacidade de 

realização de atividades de vida diária como tomar banho, vestir-se, realizar higiene 

pessoal, transferir-se, alimentar-se, preparar refeições, arrumar a casa, fazer 

compras, usar transporte coletivo, usar telefone e caminhar certa distância 

(GUIMARÃES et al., 2004). A capacidade funcional é, frequentemente, avaliada pelo 
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teste de caminhada de seis minutos (TC6), por ser de fácil aplicação e bem tolerado, 

além de ser preditor de mortalidade e hospitalização nessa população (OLIVEIRA 

JÚNIOR; GUIMARÃES; BARRETO, 1996). 

Apesar de se ter o conhecimento de vários fatores que influenciam na 

qualidade de vida e na capacidade funcional de pacientes com IC, poucos estudos 

avaliaram com análise multivariada, a fim de determinar a relevância de cada um 

dos fatores associados. Ademais, não foram encontrados estudos nacionais de 

preditores de distância percorrida no TC6, em portadores de IC, além de serem 

escassos os estudos nacionais de qualidade de vida que avaliaram com a 

abrangência proposta pelo presente estudo. Ademais as características dos 

portadores de IC da região Centro-Oeste do Brasil podem ser diferentes das demais 

regiões e países, sobretudo em relação à etiologia, já que a região Centro-Oeste é 

endêmica da Doença de Chagas no Brasil, assim os fatores que impactam na 

qualidade de vida e na capacidade funcional podem ser diferentes quando 

comparados com outros estudos. 

A IC, por ser uma síndrome clínica multifatorial e complexa, requer um 

cuidado multidisciplinar com enfoque farmacológico e não farmacológico, incluindo 

exercícios, psicoterapia, educação em saúde e mudanças de hábitos (BOCCHI et 

al., 2012c). Dessa forma, o rastreamento de fatores modificáveis, que possam 

influenciar na qualidade de vida e na capacidade funcional, utilizando instrumentos 

simples, de baixo custo e de fácil manejo, poderá auxiliar no direcionamento 

terapêutico e assim melhorar a qualidade da assistência oferecida pela equipe de 

saúde. 

Desta forma, a proposta deste estudo foi identificar os preditores 

sociodemográficos, clínicos, físico-funcionais e emocionais da qualidade de vida 

relacionada à saúde (QVRS) e distância percorrida do teste de caminhada de seis 

minutos (DTC6), em portadores de insuficiência cardíaca crônica (IC). Os resultados 

foram apresentados em dois artigos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Aspectos clínicos da insuficiência cardíaca 

 

Os fatores etiológicos da IC envolvem qualquer agressão ao coração, em que 

mecanismos compensatórios e adaptativos são gerados na tentativa de manter a 

função cardíaca e manter a homeostase circulatória (BOCCHI; FERREIRA, 2009b; 

LAGE; KOPEL, 2000). 

Os principais fatores de risco para desenvolver IC são: hipertensão arterial 

sistêmica, doença arterial coronariana, doença de Chagas, doenças reumáticas, 

diabetes mellitus (mesmo com controle adequado de glicemia), dislipidemia, 

tabagismo, etilismo, obesidade, doença valvar e história familiar. Recentemente, 

outros fatores foram incluídos: insuficiência renal, macroalbuminúria, síndrome 

metabólica, depressão, síndrome da imunodeficiência adquirida, tratamento para 

neoplasias malignas e baixa atividade física (BOCCHI et al., 2009a; BOCCHI et al., 

2012c; McMURRAY et al., 2012). 

As alterações estruturais apresentadas na insuficiência cardíaca envolvem o 

remodelamento ventricular e a fibrose intersticial, podendo gerar hipertrofia de 

miócitos e a dilatação com aumento da matriz intersticial. Essas alterações levam à 

diminuição da complacência ventricular, alteração das funções sistólica e diastólica e 

da arquitetura ventricular (BOCCHI; FERREIRA, 2009b; LAGE; KOPEL, 2000).  

Além das alterações funcionais e estruturais cardíacas, há modificações 

periféricas provocadas pela exacerbação do sistema nervoso simpático. A 

vasoconstrição generalizada promove o aumento da resistência vascular sistêmica e 

o aumento da pós-carga para o ventrículo esquerdo, contribuindo para a piora da 

disfunção. Promove, também, a diminuição do número e da sensibilidade dos 

receptores betadrenérgicos miocárdicos (BOCCHI; FERREIRA, 2009b; LAGE; 

KOPEL, 2000). A redução da quantidade e função dos receptores beta pode ser 

interpretada como um mecanismo benéfico que protege o coração dos efeitos 

prejudiciais da estimulação crônica dos receptores beta, provocada pela hiper-

estimulação simpática, incluindo arritmias, desequilíbrio energético, hipertrofia e 

apoptose. Privam o coração dos benefícios da capacidade de resposta adrenérgica, 

podem levar a uma maior deterioração da insuficiência cardíaca, uma vez que 



 

 
16 

 

desativam o coração para atender às suas demandas. Dessa forma há um 

paradoxo, pois não se sabe se esses mecanismos são adaptativos, protetores ou 

prejudiciais da função cardíaca (LOHSE; ENGELHARD; ESCHENHAGENT, 2003). 

A abordagem inicial, ao portador de IC, tem como objetivos: confirmar o 

diagnóstico, identificar a etiologia e possíveis fatores precipitantes, definir modelo 

fisiopatológico (disfunção sistólica versus função sistólica preservada), definir o 

modelo hemodinâmico, estimar o prognóstico e identificar pacientes que possam se 

beneficiar de intervenções terapêuticas específicas, como procedimentos cirúrgicos 

e dispositivos (BOCCHI, 2009a). 

O diagnóstico é feito mediante história clínica e exame físico, por meio dos 

quais devem ser verificados os fatores de risco ou precipitantes, a história familiar, 

bem como os principais sinais e sintomas. Esses, investigados nessa síndrome, são: 

dispneia paroxística noturna, turgência de jugulares, crepitações na ausculta 

pulmonar, terceira bulha, edema agudo de pulmão, cardiomegalia, edema de 

tornozelos, tosse noturna, dispneia aos esforços, taquicardia e baixa capacidade 

funcional (BOCCHI, 2009a). 

O Eletrocardiograma pode fornecer informações úteis para o diagnóstico, 

assim como para a etiologia, o prognóstico e o tratamento da IC. Esse exame 

permite o diagnóstico de bradiarritmias e taquiarritmias (principalmente fibrilação ou 

flutter atrial), que podem ser a causa ou fator precipitante de IC. A fibrilação atrial e 

sobrecarga atrial e/ou ventricular esquerda são achados eletrocardiográficos 

comuns, em pacientes com IC. O eletrocardiograma normal tem um valor preditivo 

negativo superior a 90%, para excluir disfunção sistólica, tornando o diagnóstico de 

IC improvável.  

A radiografia, mediante a identificação de cardiomegalia (índice cardio-

torácico > 0,5), quando associada a sinais de congestão pulmonar são úteis 

marcadores de disfunção ventricular e/ou elevação das pressões de enchimentos. A 

IC pode ocorrer sem cardiomegalia, principalmente, em pacientes com IC aguda ou 

com função sistólica preservada (BOCCHI, 2009a). 

Nos exames laboratoriais, os sinais de anemia, a hiponatremia e a alteração 

da função renal são preditores prognósticos adversos na IC. A anemia pode ser a 

causa, um fator precipitante ou uma consequência da IC. A alteração da função 

renal pode ocorrer por vários motivos: débito cardíaco reduzido, efeito do tratamento 
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medicamentoso ou comorbidades (diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica). 

O peptídeo natriurético do tipo B (BNP) é um polipeptídeo liberado pelos miócitos 

ventriculares, em resposta à sobrecarga de volume, à sobrecarga de pressão e ao 

aumento da tensão parietal. O BNP pode estar elevado na ausência de IC, em 

condições como hipertensão arterial sistêmica (HAS), valvulopatias, isquemia 

miocárdica, hipertrofia ventricular esquerda e embolia pulmonar (BOCCHI et al., 

2009a; BOCCHI et al., 2012c). 

A ecocardiografia é um método rápido, seguro e largamente disponível, pois 

fornece diversas informações anatômicas e funcionais importantes. É útil na 

confirmação diagnóstica, na avaliação da etiologia, do modelo fisiopatológico, do 

modelo hemodinâmico, do prognóstico, como também para indicar possíveis 

alternativas terapêuticas (BOCCHI, 2009a). 

O parâmetro mais importante para quantificação da função sistólica do 

ventrículo esquerdo é a fração de ejeção, fundamental para diferenciar a IC 

diastólica da IC sistólica e para definir o tratamento.  A análise da função diastólica 

do ventrículo esquerdo pode ser útil na confirmação diagnóstica de IC diastólica, 

pois fornece importante informação prognóstica e ajuda a diferenciar cardiomiopatia 

restritiva de pericardite constritiva (BOCCHI et al., 2009a). 

Outras informações hemodinâmicas que, também, podem ser obtidas pelo 

ecocardiograma incluem: a medida do débito cardíaco, da pressão venosa sistêmica, 

das pressões sistólica, diastólica e média de artéria pulmonar e da resistência 

vascular pulmonar e sistêmica (BOCCHI et al., 2009a). 

Além dos exames supracitados, outros poderão ser solicitados, conforme 

necessidade, a saber: a tomografia computadorizada cardíaca, o estudo 

eletrofisiológico, o holter, o ecocardiograma de estresse, a imagem por medicina 

nuclear, a ressonância magnética cardíaca e o teste ergoespirométrico ou, 

alternativamente, o ergométrico ou o teste de caminhada de seis minutos (BOCCHI 

et al., 2009a; BOCCHI et al., 2012c). 

A IC é classificada quanto à fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), 

em fração de ejeção reduzida, quando a FEVE for <50% e fração de ejeção 

preservada, quando a FEVE for ≥50% (BOCCHI et al., 2009a; BOCCHI et al., 

2012c). No Brasil, a etiologia isquêmica é a mais prevalente (33%), seguida da 

dilatada (26%), da reumática (22%), da hipertensiva (7%) e da chagásica (6%) 
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(ROSSI NETO, 2004). Em regiões endêmicas, a doença de Chagas é a principal 

etiologia da IC, em 41% dos casos (BOCCHI et al., 2012c). 

 Existem diferentes tipos de classificações da IC. A New York Heart 

Association (NYHA) baseia-se no caráter funcional e, dessa forma, classifica os 

portadores de IC, de acordo com o grau de atividade física necessário ao 

aparecimento dos sintomas, ou o grau de limitação imposto pela doença, para 

atividades cotidianas do indivíduo (BOCCHI et al., 2012c). Diferentemente, a 

American Heart Association (AHA) classifica, conforme as alterações estruturais 

apresentadas, em quatro estágios (Quadro 1): 

 

Quadro 1 - Classificações da insuficiência cardíaca. 

ACC/AHA: Estágios          NYHA: Classes funcionais 
 

Estágio Descrição Classe Descrição 

A Presença de fatores de risco para 
IC, tais como hipertensão, 
diabetes mellitus ou DAC, porém 
sem sintomas, sinais ou evidência 
de anormalidade estrutural. 

 
Sem  
correspondência 

         

B Ausência de sintomas e/ou sinais 
de IC. Presença de cardiopatia 
estrutural correlacionada à IC. 

 
I 

Sem limitação para atividades 
físicas. Atividades habituais não 
causam dispneia, cansaço ou 
palpitações. 

C Presença de sintomas e/ou sinais 
de IC associados à cardiopatia 
estrutural. 

 
 
 
II 
 
 
 
III 

 
Discreta limitação para atividades 
físicas. Atividades habituais 
causam dispneia, cansaço ou 
palpitações. 
 
Importante limitação para 
atividades físicas. Atividades com 
intensidade inferiores às habituais 
causam dispneia, cansaço ou 
palpitações. 

D Cardiopatia estrutural avançada, 
com sintomatologia exuberante, 
em repouso, apesar da 
terapêutica otimizada. 

 
IV 

 
Limitação para qualquer tipo de 
atividade física. Sintomas de IC em 
repouso. 
 

Fonte: Adaptado da II Diretrizes Brasileira de Cardiogeriatria (2010) 
ACC/AHA: American College of Cardiollogy/American Heart Association; NYHA: New York Heart Association; IC: 
insuficiência cardíaca; DAC: doença arterial coronariana. 

 

O tratamento farmacológico dessa síndrome envolve o uso de beta 

bloqueador (BB), de bloqueador do receptor da angiotensina II (BRA), de inibidor da 

enzima conversora de angiotensina (IECA), de digitálicos, de diuréticos, de 
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antagonista da aldosterona, além de anticoagulantes, de antiagregantes plaquetários 

e de antiarrítmicos (BOCCHI et al., 2009a; BOCCHI et al., 2012c). 

O tratamento não farmacológico é considerado tão importante quanto o 

farmacológico. O primeiro inclui medidas dietéticas e comportamentais (dieta 

balanceada com restrição de sódio, cessação do tabagismo e alcoolismo), vacinação 

e exercício físico.  

O tratamento cirúrgico inclui cirurgia valvar, revascularização do miocárdio e, 

ainda, transplante cardíaco nos casos severos, com terapêutica refratária. O uso de 

dispositivos implantáveis (terapia de ressincronização e cardiodesfibrilação) pode ser 

necessário em alguns casos. (BOCCHI et al., 2009a; BOCCHI et al., 2012c). 

 

2.2 Alterações físico-funcionais relacionadas à insuficiência cardíaca 

 

2.2.1 Disfunção muscular periférica  

O portador de IC apresenta, frequentemente, baixa tolerância ao exercício 

físico e fadiga muscular, em que ambas podem ser atribuídas à miopatia combinada 

com o descondicionamento físico (REHN et al., 2012; GODARD et al, 2012). 

As alterações musculares associadas à IC relacionam-se à hipotrofia 

muscular, à apoptose, à mudança no tipo de fibra para glicolítica, que é de contração 

rápida e pouco resistente à fadiga. A mudança no tipo de fibra pode ocorrer pela 

ativação neuro-hormonal crônica do sistema renina-angiotensina, que altera o fluxo 

sanguíneo periférico, ocorrendo alterações moleculares que precedem as alterações 

morfológicas musculares (GODARD et al., 2012). Ocorre alteração na quantidade e 

na funcionalidade da molécula de miosina no músculo esquelético, levando a uma 

redução da tensão, nas fibras de cadeia pesada I de miosina. A perda de conteúdo 

de proteína de miosina de fibra única representa um potencial mecanismo molecular, 

subjacente à fraqueza muscular e à limitação do exercício em pacientes com IC 

(MILLER et al., 2009).  

Ocorre, ainda, disfunção endotelial, alteração na microcirculação e liberação 

de citocinas pró-inflamatórias (interleucina e fator de necrose tumoral), sendo que, 

essa última, aumenta com a gravidade da doença e possui efeito deletério na função 

cardíaca. A redução da atividade oxidativa, bem como a hipotrofia muscular e a 
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mudança no tipo de fibra, também podem ocorrer como resposta à inatividade física  

(REHN et al., 2012).  

A fraqueza muscular generalizada, tanto de membros superiores, quanto de 

membros inferiores, relaciona-se com baixa capacidade funcional (NAGAI; OKITA; 

YONEZAWA, 2004). Estudo realizado por Dibello et al. (2015) encontrou perda de 

massa muscular em 26,1%, da amostra de 402 portadores de IC e em 19,0%, na 

amostra de 7.061 indivíduos sem IC. No estudo desses autores, foi encontrada 

associação entre a perda de massa muscular e a limitação nas atividades de vida 

diária, e também na limitação em andar e na velocidade de marcha menor que 0,8 

m/s.  

Dentre os instrumentos que avaliam a força muscular periférica, destaca-se a 

dinamometria, que avalia a força de preensão palmar (FPP), em que o indivíduo 

realiza uma força sustentada de flexão dos dedos. A FPP é representativa de força 

muscular geral (MOREIRA et al., 2003). Dourado, Vidotto e Guerra (2011) 

encontraram a FPP como preditora de DTC6, em indivíduos saudáveis. Em outro 

estudo, a FPP revelou ser preditora independente de prognóstico, em pacientes com 

IC (IZAWA et al., 2009). Füister et al. (2013) encontraram associação entre a 

distância percorrida no TC6 e a perda de massa muscular, em portadores de IC. No 

estudo desses autores foi concluído que a perda de massa muscular, em portadores 

de IC, é frequente e está relacionada à menor força muscular, ao pior desempenho 

em testes de caminhada, à menor capacidade de realização de exercício e à menor 

FEVE. 

 

2.2.2 Função Pulmonar 

A função dos músculos respiratórios também pode estar alterada no portador 

de IC, devido ao baixo fluxo sanguíneo fornecido à musculatura, levando à redução 

da massa muscular (MEYER; BORST, 2001). A IC acarreta alterações histológicas, 

metabólicas e funcionais dos músculos inspiratórios. Acredita-se que a disfunção 

muscular respiratória atinja de 30 a 50% dos portadores de IC (DALL’AGO et al., 

2006). A disfunção muscular inspiratória contribui para intolerância ao exercício, 

dispneia nas atividades de vida diária, relacionando-se a um pior prognóstico e 

prejuízos na qualidade de vida (DALL’AGO et al., 2006; PLENTZ et al., 2012; 

RIBEIRO et al., 2009). 
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Em 1969, Black; Hyatt (1969) introduziram a forma de avaliar as pressões 

respiratórias máximas com o manômetro graduado em cmH2O, denominado 

manovacuômetro. A força muscular respiratória é medida, avaliando-se a pressão 

respiratória estática máxima, gerada na boca após inspiração e expiração 

completas, caracterizando a pressão inspiratória máxima (PImáx), medida da força 

dos músculos inspiratórios e a pressão expiratória máxima (PEmáx), representando 

a força muscular expiratória. A PEmáx é medida com os pulmões em capacidade 

pulmonar total (CPT), fazendo-se manobra expiratória forçada contra o bocal do 

aparelho e o valor registrado será sempre positivo. A PImáx é medida com os 

pulmões em volume residual (VR), fazendo manobra inspiratória forçada, com o 

bocal conectado ao aparelho, o valor registrado será sempre negativo. A posição 

recomendada é a sentada com membros inferiores a 90º e via aérea ocluída com 

clipe nasal. Recomenda-se um orifício de escape de 1 a 2 mm, para evitar pressões 

orais excessivas (SBPT, 2002). 

Recomenda-se comparar os valores obtidos com equações de referência, 

adequados à população avaliada (SBPT, 2002). Não há consenso na literatura da 

área, quanto à caracterização da fraqueza muscular respiratória, podendo ser 

considerada disfunção muscular clinicamente significante, quando os valores 

atingidos estiverem menores que 70% do predito (DALL’AGO et al., 2006) ou 

quando a PImáx estiver maior que -80cmH2O (ATS/ERS, 2002 e SBPT, 2002) e a 

PEmáx menor que 90cmH2O (SBPT, 2002). 

Alguns estudos identificaram fraqueza da musculatura respiratória relacionada 

à IC. Hughes, Polfey e Harris (1999) encontraram redução de 28% da força muscular 

inspiratória (PImáx) e de 20% da força muscular expiratória (PEmáx). Meyer et al. 

(2001) encontraram PImáx 23% menor, na amostra de 244 portadores de IC, na 

comparação com 25 participantes sem a síndrome. No estudo em questão, a 

redução da força muscular inspiratória foi preditora de pior prognóstico. Outro estudo 

observou redução da força muscular respiratória, principalmente da PEmáx, na 

classe funcional III, em relação à classe funcional II (FORGIARINI JÚNIOR et al., 

2007). Evans et al. (1995) evidenciaram redução da PIMáx (64% do predito) e da 

PEmáx (70% do predito), em 20 portadores de IC. 

A função pulmonar também pode ser avaliada pela espirometria, que é a 

medida do ar que entra e que sai dos pulmões, permitindo medir o volume de ar 
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inspirado e expirado, bem como os fluxos respiratórios. A técnica de medição e 

critérios de curvas válidas e reprodutibilidade do teste são descritos pela Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT, 2002) e American Toracic Society 

(ATS/ERS, 2002). O teste permite a mensuração da capacidade vital forçada e lenta 

(CVF e CVL), representativa do maior volume de ar mobilizado, enquanto a CVF é 

medida solicitando-se ao indivíduo que, depois de inspirar até a CPT, expire  tão 

rápida e intensamente quanto possível, em um espirômetro de volume ou de fluxo. O 

volume expirado forçado, no primeiro segundo (VEF1), é o volume de ar exalado no 

primeiro segundo da manobra de CVF. A relação VEF1/CVF é importante para 

distinguir distúrbios obstrutivos. Esses três parâmetros são os principais na 

averiguação da presença de distúrbios ventilatórios. Recomenda-se comparar os 

valores obtidos com equações previstas, adequadas à população que está sendo 

avaliada. Diversos fatores biológicos podem influenciar nos resultados da 

espirometria: idade, sexo, estatura, peso, raça, além de fatores ambientais como 

poluição, temperatura, altitude, técnica, além do estado de saúde (SBPT, 2002). A 

espirometria permite a detecção dos distúrbios ventilatórios, classificados em 

obstrutivo, restritivo, combinado e inespecífico, além de ainda quantificar a gravidade 

dos mesmos (SBPT, 2002). 

Em relação à função pulmonar, existem evidências de alterações no volume 

pulmonar, no padrão ventilatório, na expansão torácica, bem como na troca gasosa 

no portador de IC (CORRÁ et al., 2002; GUAZZI, 2003). Naso et al. (2009) 

encontraram distúrbio ventilatório obstrutivo moderado em 16, dos 46 participantes 

avaliados, e somente um apresentou distúrbio restritivo. Nessa avaliação, não havia 

participante com doença pulmonar conhecida. Ingle et al. (2005) não encontraram 

alterações de função pulmonar, na amostra de 340 portadores de IC, assim como 

Nanas et al. (1999) também não encontraram alterações da função pulmonar, na 

amostra de 55 portadores de IC. Meyer et al. (2001) encontraram redução 

significativa da CVF e do VEF1, em 244 portadores de IC comparados a 25 

participantes sem a síndrome. 

As alterações de função pulmonar, encontradas em portadores de IC, parece 

não ser consenso e suas presenças podem ser explicadas pela cardiomegalia e 

congestão pulmonar crônica, sendo que essa leva ao enrijecimento fibrótico do 
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parênquima pulmonar e derrame pleural. Essas alterações diminuem a 

complacência pulmonar e aumentam o trabalho respiratório (NASO et al., 2009). 

Há evidências de que a força muscular respiratória e a função pulmonar 

possam repercutir na capacidade funcional e na qualidade de vida de portadores de 

IC, uma vez que a disfunção muscular contribui para a intolerância ao exercício, à 

dispneia e à hipercapnia (FORGIARINI JÚNIOR et al., 2007, NASO et al., 2009). 

Estudo, realizado com 42 portadores de IC, encontrou correlação entre PImáx, VEF1 

e CVF com a capacidade funcional e a classe funcional, em indivíduos portadores de 

IC (NASO et al., 2009).  

 

2.2.3 Nível de atividade física 

A atividade física pode ser definida como qualquer movimento corporal, 

produzido pelos músculos esqueléticos, que resulta em gasto de energia superior ao 

nível de repouso. O exercício físico é um subgrupo da atividade física, feito de forma 

planejada, estruturada e repetitiva, cujo objetivo seja melhorar ou manter um ou mais 

componentes do condicionamento físico. A atividade física, quando feita de forma 

moderada a intensa, traz benefícios à saúde, devendo ser realizada em sessões de, 

pelo menos, 10 minutos (WHO, 2014). 

A American College of Sports Medicine e a AHA recomendam a prática de 30 

minutos de atividade física aeróbia moderada durante, no mínimo, cinco dias da 

semana ou atividade aeróbia vigorosa por 20 minutos, três vezes por semana ou, 

ainda, uma combinação de atividade vigorosa com moderada. Além disso, 

recomenda-se exercício de fortalecimento muscular, envolvendo grandes grupos 

musculares, pelo menos dois dias por semana (HASKELL et al., 2007; WHO, 2014). 

Assim, são considerados ativos os indivíduos que acumularem mais de 150 minutos 

de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade vigorosa por 

semana (WHO, 2014). 

 O exercício físico é um dos pilares dos Programas de Reabilitação 

Cardiovascular, porém somente 5 a 30% dos pacientes elegíveis são encaminhados 

para esses programas (HERDY et al., 2014). Exercícios aeróbios e reabilitação 

cardíaca podem reduzir sintomas depressivos e melhorar o sistema cardiovascular. 

Por envolverem familiares, cônjuges e companheiros podem também contribuir para 

melhor adesão terapêutica (PENA, et al., 2011). 
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O treinamento físico é capaz de melhorar as anormalidades causadas pela IC, 

pelo condicionamento dos músculos esqueléticos e músculos que participam da 

mecânica respiratória, promovendo também uma melhora da função hemodinâmica, 

modulação simpática e vagal do coração, além da sensibilidade do barorreflexo 

arterial (JAENISH et al., 2011; PIÑA et al., 2003). 

Vários estudos observaram melhora da qualidade de vida e da capacidade 

funcional, após programa de exercício físico, em portadores de IC (BELARDINELLI 

et al.,1999; BOCALINI; SANTOS; SERRA, 2008; MORAIS, et al., 2013). 

 

2.2.4 Capacidade funcional  

A capacidade funcional refere-se à capacidade do indivíduo em realizar suas 

atividades físicas e mentais necessárias à manutenção de suas atividades básicas e 

instrumentais. Envolve: tomar banho, vestir-se, realizar a higiene pessoal, transferir-

se, alimentar-se, manter a continência, preparar refeições, controle financeiro, tomar 

remédios, arrumar a casa, fazer compras, usar transporte coletivo, usar telefone e 

caminhar certa distância (GUIMARÃES et al., 2004). A capacidade funcional 

depende da interação de componentes respiratórios, hemodinâmicos, metabólicos e 

musculares (MEIRELLES et al., 2006). Sintomas como dispneia e fadiga levam à 

redução da realização de atividades físicas, levando ao descondicionamento físico, o 

que, por sua vez, contribui ainda mais para a piora dos sintomas (BOCCHI et al., 

2009a). 

 A capacidade funcional sofre influência de alterações musculares periféricas. 

A miopatia esquelética, encontrada nos portadores de IC, gera apoptose e redução 

da massa muscular, ocasionando perda da força muscular global (HAMMOND; 

BAUER; SHARP, 2004; NEGRÃO; MIDDLEKAUFF, 2008b). Na musculatura 

esquelética, existem receptores sensíveis ao trabalho, os denominados 

ergorreceptores que, nos portadores de IC, encontram-se hiperativos, fato 

responsável pela dispneia e resposta ventilatória exacerbada aos esforços físicos 

(WITTE; CLARK, 2007). 

A perda da capacidade funcional nos pacientes com IC é dependente de 

alterações centrais e periféricas. As alterações centrais são decorrentes da menor 

fração de ejeção e menor débito cardíaco (MORAES et al., 2005). Do ponto de vista 

periférico, a perda de capacidade funcional resulta da disautonomia, da diminuição 
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da capacidade oxidativa muscular, de menor perfusão muscular e da presença de 

disfunção endotelial (MEIRELLES et al., 2006; MORAES et al., 2005).  

O comprometimento funcional é uma consequência previsível nos portadores 

de doença cardiovascular, principalmente, quando associada ao envelhecimento. A 

deficiência funcional, em idosos com doença cardiovascular, inclui aumento da 

morbidade e mortalidade, a redução da capacidade de realização das atividades de 

vida diária e a dependência funcional. Cada vez mais, a avaliação rotineira da 

capacidade funcional se tornará uma ferramenta útil na avaliação de saúde geral e 

de avaliação de métodos terapêuticos (FORMAN et al., 2017). 

A tolerância ao exercício e a capacidade funcional podem ser avaliadas por 

meio de variáveis metabólicas, como VO2 pico (pico de consumo de oxigênio), mas 

também com testes submáximos, como o TC6 (NEGRÃO et al., 2004a; RUBIM et 

al., 2006). O TC6 é bem tolerado pelos pacientes e possui correlação moderada, 

com teste de esforço clássico, além de ser preditor de mortalidade e internação 

nessa população (OLIVEIRA JÚNIOR; GUIMARÃES; BARRETO, 1996). 

A AHA recomenda que a capacidade funcional seja uma das prioridades do 

manejo do idoso com doença cardiovascular, uma vez que o déficit de capacidade 

funcional é consequência previsível, pois a doença cardiovascular combina déficits 

funcionais associados ao envelhecimento. Os instrumentos de avaliação de 

capacidade funcional devem ter aplicabilidade clínica, priorizando a praticidade e 

eficiência, pois nem sempre instrumentação considerada padrão ouro, como o teste 

de esforço (VO2), é prontamente disponível. Além disso, com o envelhecimento 

aumenta a prevalência de doenças ortopédicas e neurológicas, dificultando a 

realização de testes que exijam esforço máximo (FORMAN, et al.; 2017). 

O TC6 é considerado um teste submáximo, que avalia a capacidade 

funcional, visto que os indivíduos escolhem a sua própria intensidade da caminhada 

e não alcançam a capacidade máxima, refletindo melhor a capacidade funcional 

para as atividades de vida diária do que o teste de esforço máximo (ATS, 2002; 

BRITTO et al., 2004; ENRIGHT, 2003;). O teste mede a distância máxima que um 

paciente pode andar por conta própria, em um corredor, durante seis minutos (ATS, 

2002); sendo, portanto, de fácil aplicação, simples e reprodutível. Pois, além de 

determinar o grau de limitação imposto pela doença, é preditor de mortalidade e 

hospitalização, em portadores de IC (ENRIGHT, 2003, POLLENTIER et al., 2010). 
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Distâncias menores que 300 metros, em portadores de IC, é preditor de pior 

prognóstico (BITTER, et al.,1993; ROSTAGNO, et al., 2003;). 

A partir da década de 1980, o TC6 passou a ser amplamente utilizado na 

prática clínica, a fim de avaliar a capacidade funcional de portadores de IC; 

sobretudo, após o estudo “Studies Of Left Ventricular Dysfunction” (SOLVD), que 

encontrou o TC6 como preditor independente de mortalidade em portadores de IC, 

das classes funcionais II e III (BITTNER, 1993). 

A capacidade funcional sofre influência de fatores demográficos, 

socioeconômicos, fisiológicos, culturais e psicossociais sendo, portanto, multifatorial 

(LORD; MENZ, 2002; ROSA et al., 2003;). De acordo com diretrizes internacionais 

(ATS), são fatores que influenciam na distância percorrida do TC6: altura, peso, 

idade, sexo, cognição, visão, tipo de corredor, condições pulmonares, 

cardiovasculares e musculoesqueléticas, medicamentos, familiaridade com o teste, 

encorajamento e motivação (ENRIGHT, 2003).  

O quadro 2 apresenta os estudos de preditores de distância percorrida no 

TC6, em portadores de IC. Foram incluídos estudos de 2012 a 2017, em Português 

e Inglês, que avaliaram os preditores de distância percorrida do teste de caminhada 

de seis minutos, em portadores de IC. Os descritores empregados foram: 

“insuficiência cardíaca/heart failure” e/and “teste de caminhada/ walk test”. 

Utilizaram-se as bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medline via portal PUBMED e biblioteca on-line 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Após a leitura dos resumos e 

selecionados os artigos de interesse, os mesmos foram baixados do portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e, para 

incluir teses e dissertações, foram feitas buscas na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD) incluindo estudos dos últimos dez anos. Essa busca foi 

realizada em julho de 2017. 

Apenas quatro estudos realizaram a análise multivariada, nenhum estudo 

nacional foi encontrado; enquanto as variáveis encontradas mostraram-se bastante 

heterogêneas, e a distância média atingida variou de 266 a 509 metros. 
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Quadro 2 - Relação dos estudos de preditores de DTC6 em portadores de insuficiência cardíaca. 
 

Autor e data 
Características da amostra 

 
País 

Características do 
Corredor e 

informações 
sobre repetição 

do teste 
 

 
Objetivo do Estudo 

 
Variáveis de exposição 

 
Resultados  

 
WEGRDZYNOWSKA-
TEODORCZYK et al., 2013 
n=243 
Idade: 60 anos 
100% masculino 
CF II: 44% 
FEVE 29% 
DTC6: 444±129 
 

 
Polônia 
 
Corredor 30m 
Não relatou se fez 
mais de um teste 
 

 
Investigar a relação entre TC6 
e características clínicas de 
homens com IC estável e a 
relação do TC6 com 
mortalidade e hospitalização. 

 
Idade, IMC, etiologia isquêmica, 
Classe Funcional (I-IV), FEVE, 
diabetes, hipertensão, peptídeo 
natriurético tipo I (NT-proBNP), 
proteína C reativa de alta 
sensibilidade, hemoglobina, taxa 
de filtração glomerular, ácido 
úrico, medicamentos. 

 
Idade, etiologia isquêmica, 
classe funcional, FEVE, taxa 
de filtração glomerular e ácido 
úrico. 

BAJRAKTARI et al., 2013 
n=147 
Idade: 61 anos 
50,3% Masculino 
CF (NYHA) 2,3±0,6 
FEVE: masculinos: 35%, 
feminino: 42% 
DTC6 Feminino: 266±107 
(68% <300m) masculino: 
268±112 (50%<300m) 
 

 
República de 
Kosovo 
 
Corredor 15m 
Não relatou se fez 
mais de um teste 

 
Investigar os preditores de IC 
entre os sexos, considerando 
DTC6 > e <300m  

 
Idade, IMC, hemoglobina, FC, CF 
(NYHA), creatinina, ureia, 
parâmetros ecocardiográficos 

 
Sexo feminino: CF (NYHA) 
Sexo masculino: tempo total 
isovolumétrico e FEVE. 

ADEL et al., 2015 
n=40 portadores de IC  
Idade: 55,63 anos 
82,5% masculino 
CF: II: 72,5% 
FEVE 30,6%  
DTC6: 340,2±88,6 
35% <300m 

 
Egito 
 
Corredor 30m 
Não relatou se fez 
mais de um teste 
 

 

 

Determinar preditores 

ecocardiográficos de DTC6 (> 

e < 300m). 

Comparação entre grupos (> e < 
300m): idade, IMC, tabagismo, 
diabetes, hipertensão arterial, 
história familiar, sexo, 
hospitalizações, classe funcional 
(CF), etiologia da IC. 
 
Análise multivariada: parâmetros 
ecocardiográficos 

 
Pressão sistólica ventricular 
direita, volume sistólico do 
ventrículo esquerdo, E/e’. 
 
 
 
 

Continua... 
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Autor e data 
Características da amostra 

País 
Características do 

Corredor e 
informações 

sobre repetição 
do teste 

 

Objetivo do Estudo 

 
 

Variáveis de exposição 

Continuação... 

 
Resultados 

 
USZKO-LENCER et al., 
2017 
 
n=337  
Idade: 65 anos 
70% masculino 
CF: II: 93% 
FEVE 35%  
DTC6: 509m 
 
 

 
Holanda 
 
Corredor: triangular 
125m 
Fez dois testes em 
dias consecutivos 
 

 
Investigar a confiabilidade, 
validade e determinantes de 
melhor distância do TC6 de 
portadores de IC crônica. 

 
Idade, sexo, uso de dispositivo de 
auxílio de marcha, composição 
corporal (IMC, peso, massa livre 
de gordura, massa muscular de 
membros inferiores), fração de 
ejeção, uso de marcapasso, 
cardiodesfibrilador implantável 
(CDI), classe funcional (NYHA), 
função pulmonar (VEF1, 
VEF1predito, VEF1/CVF, volume 
residual (VR), capacidade 
pulmonar total (CPT), relação 
VR/CPT, capacidade de difusão 
do monóxido de carbono) 
estimativa de filtração glomerular, 
índice de Charlson, ansiedade, 
depressão, quociente respiratório 
do teste cardiopulmonar (TCP), 
potência máximo no TCP, 
consumo máximo de oxigênio 
(VO2Máx) e VO2Máx ajustado por 
peso. 

 
Potência máxima no teste de 
esforço (TCP), estimativa de 
filtração glomerular, idade. 
52% de variância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CF (NYHA): classe funcional de acordo com o New York Heart Association, FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; DTC6: distância percorrida no teste de caminhada 
de seis minutos; IMC: índice de massa corporal; DDVE: diâmetro diastólico de ventrículo esquedo; DSVE: diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo; IMC: índice de massa 
corporal; NTproBNP: amino-terminal pró-pepitídeo natriurético do tipo B., FC: frequência cardíaca; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expirado forçado no primeiro 
segundo; VR: volume residual; CPT: capacidade pulmonar total, TCP: teste cardiopulmonar, VO2Máx: consumo máximo de oxigênio. 
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2.3 Qualidade de vida relacionada à saúde do portador de insuficiência 
cardíaca 

 

Qualidade de vida (QV) é um termo utilizado tanto na linguagem cotidiana, 

pelo senso comum, como no contexto de pesquisa científica (MINAYO; HARTZ; 

BUSS, 2000; SEIDL; ZANNON, 2004;). Pode ser conceituada e avaliada de forma 

genérica, quando incluem pessoas saudáveis ou, de forma específica, quando 

implica aspectos mais diretamente associados às enfermidades, utilizando o termo 

qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). 

A QV é definida como “a percepção que o indivíduo tem de sua vida, 

considerando seu contexto cultural, valores, sentimentos, expectativas e 

necessidades” (THE WHOQOL GROUP, 1995). O termo engloba dimensões 

amplas, como bem-estar físico, mental e social e a relação desses aspectos com o 

ambiente em que se vive (BERTANI et al., 2005; CICONELLI et al., 1999; SOARES 

et al., 2008).  

QV refere-se ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, 

social e ambiental e à própria estética existencial. Portanto, envolve valores não 

materiais, como amor, liberdade, solidariedade, inserção social, felicidade, 

realização pessoal, bem como aspectos materiais no que diz respeito às noções de 

conforto, bem estar, realização pessoal e coletiva, além de alimentação, acesso à 

agua potável, habitação, trabalho, educação, saúde, lazer (MINAYO; HARTZ; BUSS, 

2000). 

O QVRS refere-se ao impacto de enfermidades, ou às intervenções em 

saúde, na qualidade de vida do indivíduo. No âmbito da saúde coletiva e das 

políticas públicas é notório o interesse em pesquisá-la, principalmente, pelo fato de 

haver uma tendência universal de mudança no perfil de morbimortalidade, indicando 

aumento de doenças crônico-degenerativas e da expectativa de vida da população. 

Avaliar a QV permite avaliar a qualidade na assistência prestada, tanto na promoção 

da saúde, quanto na prevenção de doenças. Essa avaliação oferece informação do 

impacto psicossocial e físico que as enfermidades, disfunções ou incapacidades 

possam acarretar na vida das pessoas, assim como permite avaliar e comparar 

tratamentos, além de conhecer o paciente e sua adaptação frente ao agravo da 

saúde (SEIDL; ZANNON, 2004). 
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Dessa maneira, dois aspectos são extremamente relevantes em relação à 

qualidade de vida: a subjetividade e a multidimensionalidade. A primeira refere-se à 

percepção do indivíduo sobre o seu estado de saúde e sobre o contexto não médico, 

de sua conjuntura de vida, em cada uma das diferentes dimensões, relacionadas à 

QV, que somente pode ser avaliada pela própria pessoa. A Multidimensionalidade 

refere-se ao fato de que a qualidade de vida é um construto composto por várias 

dimensões (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Os instrumentos genéricos mais, frequentemente, utilizados para avaliar a 

qualidade de vida são: World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-100 e 

WHOQOL-BREF) e o Medical Outcomes Study 36-Ítem Short Form (SF-36), todos 

traduzidos e validados no Brasil; também, por serem genéricos, permitem avaliar 

indivíduos com ou sem doenças (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012). 

O instrumento utilizado para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde de 

portadores de IC é o Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), 

desenvolvido por Rector e Cohn (1992), traduzido e validado no Brasil por Carvalho 

et al. (2009). É um questionário composto por 21 questões, relativas a limitações 

que, frequentemente, estão associadas à avaliação do quanto a insuficiência 

cardíaca impede os pacientes de viverem como gostariam (CARVALHO et al., 2009). 

Vários estudos evidenciam piora da qualidade de vida em portadores de IC 

(HELITO et al., 2009; MARTINELLI, 2008; NOGUEIRA, 2009; VIEIRA et al., 2011). 

Além das restrições físicas que comprometem a capacidade funcional, existem 

limitações psicológicas como ansiedade, depressão, medo da morte, tristeza, 

limitações de convívio social e projetos de vida (OLIVEIRA; CORREA; 

CAVALCANTI, 2011; PENA et al., 2011; SOARES et al., 2008).  

Os principais fatores que influenciam na qualidade de vida de portadores de 

IC, identificados em revisão sistemática de 54 estudos foram: idade, classe funcional 

(NYHA), sexo, comorbidades, apoio social e depressão (BAERT et al., 2016). O 

quadro 3 relaciona alguns estudos que tiveram como objetivo principal identificar 

preditores de QV, de portadores de IC. Foram incluídos estudos de 2012 a 2017, em 

Português e Inglês, que objetivaram avaliar os preditores de QV em portadores de 

IC, utilizando o instrumento MLHFQ. Os descritores utilizados foram: “insuficiência 

cardíaca/heart failure”, e/and “qualidade de vida/ quality of life” Utilizaram-se as 

bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medline via portal PUBMED e biblioteca on-line Scientific Electronic 
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Library Online (SciELO). Após a leitura dos resumos e selecionados os artigos de 

interesse, os mesmos foram baixados no portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e, para incluir teses e 

dissertações, foram feitas buscas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD) incluindo estudos de 2007 a 2017. A busca foi realizada em julho de 2017. 

Onze estudos foram selecionados, sendo seis nacionais (dois artigos, uma 

tese e três dissertações). Depressão, idade, sexo, classe funcional (NYHA) e 

sintomas físicos (dispneia e fadiga) foram as variáveis mais encontradas. A média do 

escore total do MLHFQ variou de 29,3 a 45,5 (vide Quadro 3). 
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Quadro 3 - Estudos que avaliaram os preditores de qualidade de vida em portadores de insuficiênica cardíaca 
 

Autor/ ano 

Características da amostra 

Nacionalidade 

Resultados do 

MLHFQ 

 

Variáveis Avaliadas 

 

Resultados 

 

SANTOS; PLEWKA; BROFMAN, 

2009 

 

n=101 

63,00 anos 

74% masculino 

FEVE 35,5% 

CF II: 55,4% 

 

Brasil 

 

 

Total: 37,50±18,41 

Física: 14,2±8,8 

Emocional: 15,1±6,4 

 

Idade, etnia, sexo, FEVE, diâmetro diastólico de 

ventrículo esquerdo (DDVE), diâmetro sistólico de 

ventrículo esquerdo (DSVE) IMC, pressão arterial média 

(PAM), tempo de diagnóstico, CF (NYHA), capacidade 

funcional, comorbidade (índice de Charlson), escore de 

risco de Framingham (ERF), espirometria (CVF, VEF1, 

VEF1/CVF, VVM) e composição corporal. 

 

Sexo 

Etnia 

DSVE 

ERF 

CVF 

VEF1 

VVM 

R
2
=0,60 

PELEGRINO; DANTAS; CLARK., 

2011 

n=130 

Idade: 55,1 anos 

CF II/III/IV: 61,6% 

FEVE: 27±29 

59,2% masculino 

Brasil 

 

Total:34,9±24,8 

 

Saúde mental, vitalidade, idade, sexo, escolaridade, 

situação conjugal, atividade laboral, etiologia da IC, 

acompanhamento da doença e tempo de 

acompanhamento da doença, FEVE, CF (NYHA), numero 

de comorbidades, quantidade de medicamentos, 

presença de marcapasso e terapia de ressincronização 

cardíaca. 

 

CF (NYHA) 

Vitalidade 

Saúde mental 

R
2=

0,54 

GASTELERUTIA et al., 2013 

n=1405 

Idade: 66,7 anos 

CF II: 63,5% 

FEVE: 33±13 

Espanha 

 

Total: 31,4±18,9 

Idade, sexo, etiologia da IC, tempo de diagnóstico, FEVE, 

CF(NYHA), número de comorbidades, tratamento 

medicamentoso, fragilidade, função cognitiva, depressão. 

Idade 

Sexo 

CF (NYHA) 

Comorbidades 

Continua... 
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Autor/ ano 

Características da amostra 

Nacionalidade 

Resultados do 

MLHFQ 

 

Variáveis Avaliadas 

Continuação... 

Resultados 

BRANDÃO, 2013 

 

n=71  

Idade: 68,15 anos 

CF I: 46,5% CF II: 35,2% 

FEVE: 44,3±15,9 

54,9% feminino 

Brasil 

 

Total:36,3±19,4 

Física: 15,6±10,2 

Emocional: 8,7±6,0 

 

 Idade, sexo, estado civil, escolaridade, ocupação, renda 

pessoal, etiologia da IC, tempo de acompanhamento, 

hospitalização por IC, manifestações clínicas, tabagismo, 

FEVE, CF (NYHA), comorbidades, classe e número de 

medicamentos, IMC, FC, PAS, PAD, circunferência de 

cintura, circunferência de quadril, força de preensão 

palmar, capacidade funcional, estado mental, depressão. 

CF (NYHA) 

FEVE 

Fadiga 

Estado Mental 

Depressão 

MOURA, 2013 

 

n=56 

Idade: 68,7 anos 

CF II: 53,6% 

FEVE: 37,0±10 

73,2% masculino 

Brasil 

 

Total: 46,4±23,7 

Escala de depressão geriátrica (GDS), escala de 

depressão em pacientes com IC crônica (DMI).função 

cognitiva: Mini exame mental, Teste de fluência verbal, 

teste do relógio, capacidade funcional: avaliação de 

atividades básicas de vida diária de Katz (ABVD), escala 

de atividades instrumentais de vida diária de Lawton-

Brody (AIVD). Ajustado por sexo e idade. As escalas de 

depressão não foram avaliadas no modelo multivariado. 

Teste de fluência verbal 

(OR=20,74, p=0,01) 

Teste do relógio (OR= 8,6, 

p=0,01) 

AIVD (OR=15,84, p<0,01) 

CONCEIÇÃO, 2015 

 

n=409 

Idade: 57,9 anos 

CF II: 46,7% CF III: 27,4% 

FEVE: 40,23±13,6 

54,8% feminino 

Brasil 

Brasil 

 

Total:34,95±25,3 

Física: 15,89±12,3 

Emocional: 7,89±7,1 

 

 

Sexo, idade, etnia, escolaridade, situação trabalhista, 

convivência marital, habito de fumar, etiologia da IC, 

FEVE, comorbidade (índice de Charlson), tempo de 

experiência com a doença, comprometimento cognitivo, 

dispneia, atividade física habitual, CF (NYHA), tipo de 

acompanhamento, fadiga, fadiga ao esforço, 

medicamentos, sono, auto-cuidado. 

CF (NYHA), Mau dormidor 

Fadiga 

Fadiga ocasionada ao esforço 

Uso de sete ou mais 

medicamentos 

Inadequada confiança no 

autocuidado- OR de 2,5-8,7 

Continua... 
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Autor/ ano 

Características da amostra 

 

Nacionalidade 

Resultados do 

MLHFQ 

 

Variáveis Avaliadas 

Continuação... 

Resultados 

 

SANTOS, 2015 

 

n=50 

Idade: 57,2 anos 

CF II: 46% 

52% masculino 

 

Brasil 

 

Total: 36,06±22,72 

 

Variáveis Dependentes: função pulmonar (CVF, VEF1, 

VEF1/CVF e SpO2; pico de fluxo expiratório); intensidade 

de dispneia (escore pelo Índice de Dispneia Basal de 

Mahler); qualidade de vida (escore de qualidade de vida 

de Minnesota - MLHFQ) e saturação periférica de 

oxigênio. Variáveis Independentes: idade; sexo; tempo de 

estudo em anos; renda familiar média; cor da pele 

autorreferida; ocupação; estado civil; naturalidade; tempo 

de diagnóstico da IC; origem ventricular da IC; 

classificação da IC; etiologia da IC; doenças 

associadas/comorbidades; fatores de risco (tabagismo, 

alcoolismo, sedentarismo, isolamentos sociais, peso e 

altura, tipo de dieta); tempo de diagnóstico de doença; 

tempo de início da dispneia; medicações em uso. 

 

 

CVF (β=-0,421, p=0,01) 

VEF1 (β=-0,98; p=0,05) 

GALLAGHER et al., 2016 

n=103 

Idade 80,6 anos 

54% masculino 

CF III/IV: 52% 

Austrália 

Austrália 

 

Total: 42,4±21,92 

Física: 25,31±10,18 

Emocional: 7,33±6,98 

 

Idade, sexo, situação matrimonial, emprego, nível de 

escolaridade, morar sozinho ou com outra pessoa, CF 

(NYHA), comorbidade (índice de Charlson), função 

cognitiva, suporte social. 

Idade 

Suporte Social 

Cognição 

R
2
=0,27 

 

Continua... 
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Autor/ ano 

Características da amostra 

Nacionalidade 

Resultados do 

MLHFQ 

 

Variáveis Avaliadas 

Continuação... 

Resultados 

 

PANTILAT et al., 2016 

 

n=104 

Idade: 53 anos 

66% masculino 

FEVE: 31,6±9,1 

CF II: 57% 

 

 
Estados Unidos da 
América 
 
Total: 49,5±24,7 
 

 

Idade, raça, sexo, etnia, quantidade de comorbidades, 

dor, depressão, dispneia (Borg) e CF (NYHA). 

 

Depressão 

CF (NYHA) 

Dispneia (Borg) 

R
2
=0,63 

LOO, et al., 2016 

 

n=121 

Idade 64,08anos 

66,9% masculino 

FEVE: 33,4±12,9 

CF II: 62% 

Singapura 

 

Total: 29,39±24,34 

Física: 11,12±10,20 

Emocional: 6,57±7,03 

Idade, sexo, nível de escolaridade, etnia, religião, classe 

econômica, FEVE, tabagismo, uso de álcool, presença de 

HAS, diabets mellitus e dislipidemia, CF (NYHA), 

medicamentos. 

Depressão 

Auto-eficácia 

R
2
=0,67 

 

 

 

 

Conclusão. 

IC: insuficiência cardíaca; CF (NYHA): classe funcional de acordo com o New York Heart Association, FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; DTC6: distancia percorrida no teste de 

caminhada de seis minutos; IMC: índice de massa corporal; DDVE: diâmetro diastólico de ventrículo esquedo; DSVE: diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo; IMC: índice de massa corporal; FC: 

frequência cardíaca; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expirado forçado no primeiro segundo; MLHFQ: Minnesota Living With Heart Failure Questionare, SF-36: Medical Outcomes 

Study 36 – Item Short – Form Health Survey PAS: pressão arterial sistólica, HAS: hipertensão arterial sistêmica, R
2: 

coeficiente de determinação. 

. 
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2.4  Aspectos psicológicos da insuficiência cardíaca 

 

A associação entre depressão e insuficiência cardíaca é bastante comum, 

sendo uma importante preditora de hospitalização e mortalidade nessa população 

(NEWHOUSE; JIANG, 2014; PENA et al., 2011; VONGMANY et al., 2016). A 

prevalência de depressão na população geral varia de 5,0 a 10,0%; no portador de 

IC, em acompanhamento ambulatorial, varia de 11 a 25% e no portador de IC 

hospitalizado, a variação é de 35 a 70% (AGUIAR et al., 2010). Yohannes et al. 

(2010) encontraram, em revisão de 33 estudos, uma prevalência de depressão em 

portador de IC, variando de 10 a 60% e, em revisão de 8 estudos, encontraram uma 

prevalência de ansiedade de 11 a 45%. Os mesmos autores relatam que a variação 

na prevalência desses distúrbios psicológicos, talvez, seja pelo fato de utilizarem 

instrumentos de avaliação e pontos de cortes diferentes. 

Em relação à depressão, acredita-se que somente 35% dos cardiopatas sejam 

diagnosticados e tratados adequadamente (HIRSCHFELD; KELLER; PANICO, 

1997). Uma das dificuldades no diagnóstico é o fato de os sintomas da IC serem 

semelhantes aos sintomas da depressão e ansiedade, como fadiga, adinamia, falta 

de apetite, insônia, dificuldade de concentração, dispneia e diminuição da atividade 

física (TENG; HUMES; DEMETRIO, 2005; YOHANNES et al., 2010). 

Em geral, coexiste ansiedade quando o indivíduo apresenta depressão, 

principalmente nos idosos e portadores de doenças. A ansiedade é um estado 

emocional que está associado à emoção negativa, acompanhada pelo medo e 

manifestações cognitivas e comportamentais (JIANG et al., 2004). Existem poucos 

estudos sobre a prevalência de ansiedade no portador de IC; podendo chegar a 

63%, dependendo do subgrupo estudado (JONG et al., 2004). 

Metanálise, realizada por Rutledge et al. (2006), encontrou um risco duas 

vezes maior de morte, associada a algum evento cardíaco em indivíduos com 

sintomas depressivos, comparando-se com indivíduos sem sintomas depressivos. 

Lee et al. (2014) concluíram, em estudo prospectivo, realizado em 209 portadores de 

IC e acompanhados durante 357 dias, que a depressão foi preditora independente 

para evento cardíaco. Jiang et al. (2004) também encontraram, em uma amostra de 

291 portadores de IC, que a depressão é preditora independente de mortalidade. 
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A associação entre transtornos psicológicos e IC é, muitas vezes, 

negligenciada e, portanto, subdiagnosticada; mesmo quando diagnosticada é, por 

vezes, subtratada (KONSTAM et al., 2005, TENG; HUMES; DEMETRIO, 2005). 

Haworth et al. (2005) encontraram uma prevalência de 18,4% de ansiedade e 28,6% 

de depressão, em 100 portadores de IC. Osak e Alves (2008) ao avaliarem sintomas 

depressivos, em portadores de IC de etiologia chagásica, encontraram esses 

sintomas em 35% dos pacientes do sexo masculino e em 46% do sexo feminino.  

Sintomas depressivos e limitação funcional estão correlacionados e contribuem 

para piora da qualidade de vida, em portadores de IC (DEKKER et al., 2011). 

Estudo, realizado por Shimizu et al. (2011), encontrou relação entre depressão e 

limitação nas atividades de vida diária em portadores de IC. Witham et al. (2006) 

encontraram a depressão como preditora de menor distância percorrida no TC6, em 

82 portadores de IC. Ingle et al. (2006) encontraram depressão e ansiedade como 

preditora de menor DTC6, em  571 portadores de IC, comparados a 668 indivíduos 

sem IC.  

Em relação à associação entre transtornos emocionais e qualidade de vida no 

portador de IC, a depressão foi encontrada como preditora de pior QV, em estudos 

realizados na América, Ásia e Europa (BRANDÃO et al., 2013; DENFELD et al., 

2015; GOTT et al., 2006; HALLAS et al.,2011; LOO et al., 2016; PANTILAT et al., 

2016; YU et al.; 2012). Ansiedade foi preditora de pior QV em portadores de IC, nos 

estudos de Heo et al. (2008), Hallas et al. (2011) e Yu et al. (2012). 

A associação entre IC e depressão deve-se a fatores decorrentes da própria 

IC, ligados a mecanismos psicossociais e fisiopatológicos. O quadro abaixo elucida 

sobre os fatores relacionados à IC, ou ao seu tratamento, que podem contribuir para 

o aparecimento da depressão (vide Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Relação entre insuficiência cardíaca e depressão. 

 

FATOR PRESENTE NA IC 

 

CONSEQUÊNCIA 

Incapacidade fisica, prognóstico não 
favorável. 

Compromete a autoestima, projetos de vida e relações 
interpessoais. 

Necessidade de mudança no estilo de 
vida: dieta, restrição de sal, bebidas 
alcóolicas. 

Ocasiona perda da autoestima e exclusão social e 
familiar. 

Continua... 
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FATOR 

Continuação 

CONSEQUÊNCIA 

Diuréticos Aumento do número de micções pode promover 
isolamento no domicílio, evitar viagens longas e 
constrangimento. Disfunção erétil. 

Espironolactona Ginecomastia com implicações na imagem corporal. 

Beta bloqueadores Insônia, fadiga, pesadelos. Disfunção erétil. 

Amiodarona Pode provocar disfunção tireoideana, contribuindo para 
instalação de depressão. 

Anticoagulante oral A possibilidade de fazer hemorragia leva o portador de 
IC a evitar atividades físicas. 

Polifarmácia Sobrecarga financeira, importante causa de abandono 
terapêutico.  

Fonte: adaptado de PENA, et al. (2011). 

 

O tratamento da IC, envolvendo as medidas farmacológicas e modificações de 

estilo de vida, por vezes, é acompanhado de falta de adesão, afetando a evolução 

da doença e aumentando o risco de mortalidade. Nesse sentido, a depressão 

também está associada a não adesão terapêutica, contribuindo, portanto, para um 

pior desfecho clínico. Outro fator, que contribui para o aparecimento dos sintomas 

depressivos, é o pouco suporte social e emocional (PENA et al., 2011; TENG et al, 

2005). 

A depressão tanto pode ser consequência, quanto precipitar o aparecimento da 

IC, uma vez que a depressão influencia no sistema cardiovascular, através de 

desregulação autonômica imunomodulatória (quadro 5).  

 

Quadro 5 – Consequências da desregulação autonômica e imunomodulatória 
ocasionada pela depressão  
 

Desrregulação autonômica imunomodulatória 
ocasionada pela depressão 

Consequência 

Ativação neuro-hormonal - hiperatividade do eixo 
hipotalâmico-hipofisário-adrenérgico  

Hiperatividade simpática - agrava a IC ou 
acelera o seu aparecimento. 

Distúrbios da Condução - hiperatividade simpática 
e diminuição parassimpática 

Redução da variabilidade da FC 
Aumento da FC, susceptibilidade de arritmias 
cardíacas. 

Citocinas pró-inflamatórias Piora o prognóstico da IC ou precipita o 
aparecimento da IC. 

Hipercoagulabilidade Aumento da agregação plaquetária, 
favorecendo eventos trombóticos, porém não 
há evidências de que seja fator negativo. 

Fonte: adaptado de PENA, et al. (2011). 
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Há evidências de que, na fisiopatogenia da depressão, a inflamação tenha um 

papel fundamental, associada à desregulação do sistema endócrino e imune. A 

depressão é acompanhada por ativação das respostas imunoinflamatórias, tais 

como aumento no número de leucócitos sanguíneos periféricos, aumento da razão 

entre CD4+/CD8+, elevação de heptoglobina e proteína C-reativa, redução do 

número de linfócitos e da atividade de células natural killer, diminuição da resposta 

celular a mitógenos, alteração na expressão de antígenos e aumento sérico de 

citocinas pró-inflamatórias e seus receptores (VISMARI; ALVES; NETO, 2008). 

A depressão pode ser um processo biológico subjacente a outras doenças 

que apresentem alterações de marcadores inflamatórios. Dessa forma, diversas 

doenças inflamatórias poderiam estar associadas à depressão, incluindo a Doença 

de Chagas, por ter em sua forma clínica extenso foco inflamatório no miocárdio 

(MARCHI; GURGEL, 2011; MASOVICH et al., 2008;). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os preditores da qualidade de vida relacionados à saúde e distância 

percorrida no teste de caminhada de seis minutos em portadores de insuficiência 

cardíaca crônica. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde de portadores de 

insuficiência cardíaca crônica; 

b) Avaliar a distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos dos 

portadores de IC; 

c) Identificar o valor preditivo de variáveis sociodemográficas, clínicas, físico-

funcionais e emocionais na qualidade de vida relacionada à saúde em portadores de 

IC; 

d) Identificar o poder preditivo de variáveis sociodemográficas, clínicas, físico-

funcionais, emocionais e qualidade de vida na distância percorrida do teste de 

caminhada de seis minutos em portadores de IC; bem como as variáveis que 

correlacionam com a distância percorrida. 

e) Averiguar o poder preditivo dos fatores sociodemográficos, clínicos, físico-

funcionais e emocionais agrupados e identificar qual grupo de fatores possui maior 

poder preditivo nos resultados da qualidade de vida relacionada à saúde e na 

distância percorrida do teste de caminhada de seis minutos da amostra analisada. 
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4 MÉTODOS 

Tese apresentada na modalidade artigo científico, constando de duas produções. 

 

4.1 Tipo de estudo e local 

 

Trata-se de um estudo transversal, realizado com os pacientes atendidos no 

Ambulatório de Insuficiência Cardíaca, do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás (HC/UFG), no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. 

O Hospital das Clínicas de Goiânia é um hospital público, de âmbito Federal, 

no Estado de Goiás, que desenvolve assistência à saúde, desde a atenção primária 

até procedimentos de alta complexidade. Está vinculado ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) e atende não só a população do Estado de Goiás, como também regiões 

circunvizinhas sendo, portanto, um hospital de referência. O serviço de atendimento 

médico, aos portadores de IC, ocorre no ambulatório de IC, uma vez por semana. O 

dia de atendimento é às quintas-feiras, no período matutino, sendo realizados de 

oito a doze atendimentos por dia, em média.  

As avaliações físicas ocorreram no setor de Fisioterapia da Clínica Escola Vida, 

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). Clínica Universitária de 

atendimento multiprofissional com convêncio com o Sistema Único de Saúde. 

 

4.2  Casuística 

 

A amostra foi constituída por 81 indivíduos portadores de IC. Para o cálculo 

amostral foi utilizado o software GPower
®
, utilizando nível de significância de 5%, 

poder amostral de 0,99 para QVRS e 0,90 para DTC6, tamanho do efeito (obtido a 

partir do coeficiente de determinação – R2) e número de variáveis preditoras. Para 

QVRS seriam necessários 55 indivíduos e para DTC6 79 portadores de IC. Um total 

de 316 portadores de IC foram triados (figura 1). 
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Figura 1 - Fluxograma da amostragem 

 

 

Fonte: a autora (2017) 

 

Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: 

- Diagnóstico médico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo (FEVE) <50%; 

- Classe funcional I a III (NYHA), pois classe IV impossibilita avaliação de 

alguns parâmetros respiratórios e de capacidade funcional; 

- Ambos os sexos;  

- Idade igual ou superior a 18 anos;  

- Uso regular da medicação, estabilidade clínica há pelo menos um mês.  

Os critérios de exclusão considerados foram: 

-Infarto agudo do miocárdio no ultimo mês, angina instável, acidente 

cerebrovascular, gravidez, alterações musculoesqueléticas ou de compreensão que 

impossibilitasse a realização das avaliações, neoplasias, doenças pulmonares 

diagnosticadas, uso de medicamentos ou suplementos ergogênicos. 

 

4.3  Procedimentos para coleta 

 

A triagem ocorreu por meio da análise de prontuário, solicitado ao Serviço de 

Arquivo Médico e Informações em Saúde (SAMIS), do HC/UFG. Os pacientes aptos 
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a participarem da pesquisa foram abordados e convidados a tomarem parte da 

mesma no dia da consulta ou, posteriormente a ela, por contato telefônico. 

A abordagem ocorreu da seguinte forma: foram explicados os objetivos, riscos 

e benefícios da pesquisa e, após aquiescência e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foram agendadas as avaliações 

(APÊNDICE A). 

As avaliações ocorreram no setor de Fisioterapia da Clínica Escola Vida (PUC 

GO) e foram realizadas pelos mesmos examinadores previamente treinados, 

realizadas em um único dia, com duração média de duas horas, no período 

matutino.  

Foram utilizados os seguintes instrumentos:  

1- Ficha contendo dados sociais, demográficos e clínicos (APÊNDICE B e C);  

2- Questionário de nível de atividade física (IPAQ curto) (ANEXO B); 

3- Inventário de sintomas de ansiedade e depressão de Beck (BAI e BDI) 

(ANEXO C); 

4- Questionário de qualidade de vida (Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire-MLHFQ) (ANEXO D); 

5- Ficha de avaliação físico-funcional, contendo as seguintes avaliações: 

antropometria, dinamometria, espirometria, manovacuometria e teste de 

caminhada de seis minutos (TC6) (APÊNDICE D). 

 

Os questionários com os dados clínicos, sociais e demográficos foram 

coletados, por meio de prontuário e complementados, mediante entrevista, no dia da 

consulta. As avaliações do IPAQ-curto, MLHFQ, BDI, BAI foram realizadas mediante 

entrevista, enquanto as avaliações físicas e a aplicação dos questionários foram 

realizadas, no máximo, duas semanas após a abordagem inicial. Entre as avaliações 

da manovacuometria, espirometria, força de preensão palmar e TC6 os participantes 

repousaram 5-10 minutos para evitar fadiga. 
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4.4  Instrumentos  

 

4.4.1 Questionário sociodemográfico e clínico 

O questionário sociodemográfico e clínico foi elaborado pelos pesquisadores. 

As variáveis sociodemográficas consideradas foram: idade (anos), sexo (masculino e 

feminino), etnia (caucasiana e não caucasiana), ocupação (com atividade 

profissional e sem atividade profissional), renda familiar (≤ 3 salários mínimos e > 3 

salários mínimos), situação conjugal (solteiro/divorciado/viúvo e casado/união 

estável), hábito tabágico (tabagista e não/ex tabagista) e etilismo (etilista e não/ex 

etilista). 

As variáveis clínicas coletadas foram: etiologia da IC (categorizadas em 

chagásica e não chagásica), tempo de diagnóstico da IC (≤ 2 anos e > 2 anos), 

classe funcional de acordo com a New York Heart Association (NYHA) (classe I e II e 

III), fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), diâmetro sistólico e diastólico 

final do ventrículo esquerdo (DSVE e DDVD), coletados do prontuário 

(ecocardiograma), medicamentos em uso (quantidade de medicamentos), número 

de internações no último ano (coletado no prontuário e complementado por auto-

relato). Foi utilizado ainda, o índice de comorbidade de Charlson, escala que leva em 

consideração 19 condições clínicas, sendo atribuída uma pontuação para cada 

condição clínica, que varia de 1 a 6, o escore total é gerado pela somatória dos 

pontos das condições clínicas e a idade, a pontuação referente à idade varia de 0 a 

4 (CHARLSON et al.,1987) (vide Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Índice de Charlson 

Índice de Comorbidade de Charlson 
Pontuação1: Infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, doença vascular periférica, 

doença cerebrovascular, demência, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença do tecido conjuntivo, 
úlceras, diabetes sem complicações, hepatopatia leve, doença renal leve. 
Pontuação 2: diabetes com complicação, doença renal moderada/grave, hemiplegia, leucemia, 
linfoma,tumor sem metástase. 
Pontuação 3: doença hepática moderada/grave. 
Pontuação 6: tumor sólido com metástase, síndrome da imunodeficiência adquirida. 

 
Pontuação da Idade: (0) < 40 anos;     ( 1)  41-50 anos;       ( 2) 51-60;      ( 3) 61-79         (4) 71-80 

Fonte: adaptado de CHARLSON et al.,1987. 
Nota: A pontuação final é a somatória dos pontos relativos às condições clínicas e idade. 

 

A frequência cardíaca de repouso foi medida pelo oxímetro (Onyx Nonin®) e a 

pressão arterial sistólica e diastólica pelo esfignomanômetro, semiautomático 
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(OMRON® HEM 711), sendo a pressão arterial média (PAM) calculada pela fórmula: 

pressão arterial sistólica + 2 vezes a pressão diastólica e dividido por 3. Esses dados 

foram obtidos antes do teste de caminhada de seis minutos. 

Foi realizada a avaliação antropométrica com o indivíduo descalço, na 

posição ereta, utilizando a balança (Welmy), modelo W300 (São Paulo, Brasil), 

sendo coletada estatura (m), peso (kg) e, posteriormente, feito o índice de massa 

corporal (IMC), obtido dividindo-se o peso em quilogramas pelo quadrado da 

estatura em metros. 

 

4.4.2 Escala de Dispneia Modificada do Medical Research Council (mMRC) 

A escala de dispneia modificada do Medical Research Council (mMRC) é uma 

escala simples, com apenas cinco itens (0-4), dentre os quais o paciente escolhe 

qual o seu nível de limitação nas atividades de vida diária (AVD), devido à dispneia, 

na qual 4 indica maior limitação por dispneia às atividades (FERRIS, 1978) (vide 

Quadro 7).  

 

Quadro 7 - Escala de Dispneia Modificada Medical Research Council (mMRC). 

0 Tenho falta de ar apenas quando faço esforço físico 

1 Tenho falta de ar quando ando apressado mesmo no plano ou quando subo um 
pequeno morro 

2 No plano ando mais devagar que pessoas da minha idade porque sinto falta de ar ou 
tenho que parar para respirar quando ando no meu ritmo 

3 Paro para respirar depois de andar cerca de noventa metros ou depois de poucos 
minutos no plano 

4 A minha falta de ar não me permite sair de casa ou sinto falta de ar ao me vestir ou me 
despir 

Fonte: adaptado de FERRIS, 1978. 

 

4.4.3 Questionário de nível de atividade física (IPAQ curto) 

Trata-se de um instrumento desenvolvido pelo Grupo Internacional para 

Consenso em Medidas da Atividade Física, sob a chancela da Organização Mundial 

de Saúde (OMS). Foi validado no Brasil por Matsudo et al. (2001a). Esse 

instrumento permite estimar o tempo semanal gasto na realização de caminhada e 

de atividade física, de moderada a vigorosa intensidade. Apresenta-se na forma 

longa e na curta. A versão curta tem a vantagem, em relação à longa, por ser menos 

cansativa e repetitiva (MATSUDO et al., 2001a). A classificação do nível de atividade 

física seguiu as recomendações do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão 



 

46 
 

Física, de São Caetano do Sul (MATSUDO et al., 2002b). Classificam-se os 

indivíduos em: sedentários, irregularmente ativos, ativos e muito ativos. Nesse 

estudo, o nível de atividade física foi categorizado em sedentários, agrupando os 

sedentários e irregularmente ativos e ativos agrupando os ativos e muito ativos. 

 

4.4.4 Dinamometria 

A medida da força de preensão palmar foi realizada pelo dinamômetro 

hidráulico, da marca Saehan®, instrumento validado para mensuração da força 

isométrica de preensão palmar (REIS; ARANTES, 2011). As medidas seguiram as 

recomendações da American Society of Hand Therapists (FESS, 1992). 

Essa força foi coletada com o indivíduo sentado a 90º, os ombros aduzidos 

sem rotação, cotovelo fletido a 90°, antebraço neutro, punho com extensão de 0 -30 

graus e desvio ulnar de 0-15 graus. O indivíduo aplicou a força de flexão dos dedos, 

segurando o equipamento e sustentando por seis segundos, encorajado 

verbalmente. Foram realizadas de três a cinco manobras (variação menor 5%) com 

intervalo de 60 segundos, entre elas. Foi considerada para análise a média das 

medidas válidas do membro dominante. Os valores foram comparados com os 

valores de referência, expressos em % do previsto (MATHOWETZ et al., 1985) 

(ANEXO E ).  

 

4.4.5 Espirometria 

A função pulmonar foi realizada com o espirômetro portátil da marca One 

Flow® (Clement Clark, Reino Unido). Foi avaliada com o indivíduo na posição 

sentada com cabeça na posição neutra, realizado conforme as recomendações da 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT, 2002).  

Foi solicitada uma inspiração até a capacidade pulmonar total (CPT) e, na 

sequência, uma expiração máxima, com início explosivo, até o volume residual (com 

duração mínima de 6 segundos até um platô na curva volume-tempo). Foram 

realizadas, no máximo, oito repetições até conseguir três medidas reprodutíveis 

(diferença menor de 10%). As medidas foram realizadas com intervalo de 60 

segundos, entre elas e, para análise, foi considerada a melhor medida das três. Os 

seguintes valores foram coletados: capacidade vital forçada (CVF) em litros L , 

volume expirado forçado, no primeiro segundo (VEF1), em L e relação VEF1/CVF.  
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Para análise dos dados foram considerados % dos valores previstos 

(PEREIRA; SATO; RODRIGUES, 2007).  

 

4.4.6 Manovacuometria  

A Força muscular respiratória foi realizada com o uso do manovacuômetro, da 

marca Globalmed® MVD300, devidamente calibrado. Com o paciente sentado a 90º, 

foi colocado um clipe nasal e, com um bocal ligado ao equipamento, foi avaliada a 

força muscular inspiratória (PImáx) e a força muscular expiratória (PEmáx). Para 

avaliar a PImáx foi solicitado uma expiração máxima até o volume residual e, na 

sequência, uma inspiração máxima forçada sustentada. Para avaliar a PEmáx foi 

solicitada uma inspiração até a capacidade pulmonar total e, na sequência, uma 

expiração máxima forçada até o volume residual. Foram realizadas três medidas 

reprodutíveis, com variação menor que 10%. Caso a última medida fosse o maior 

valor, repetia-se o procedimento. Em média foram realizadas de 3 a 5 vezes, sendo 

considerada para análise a melhor medida (CAMELO JUNIOR; TERRA FILHO; 

MANÇO, 1985). Os valores encontrados foram comparados com os previstos 

(NEDER et al.,1999) (vide Quadro 8). 

 

Quadro 8 - Equações de valores de referência para PImáx e PEmáx. 

 

Homens de 20 a 80 anos  

 

PImáxVR (cmH20) = 155,3 - 0,80 (idade) 

PEmáxCPT (cmH20) = 165,3 – 0,81 (idade) 

 

 

Mulheres de 20 a 80 anos  

 

PImáxVR (cmH20) = 110,4 - 0,49 (idade) 

PEmáxCPT (cmH20) = 115,6 – 0,61 (idade) 

 
Fonte: adaptado de NEDER et al.,1999. 

 

 

4.4.7 Teste de caminhada de seis minutos (DTC6) 

O teste foi realizado segundo as recomendações internacionais (ATS, 2002). 

Foi utilizado um corredor plano de 30 metros, reto, sem obstáculo e os seguintes 

instrumentos: oxímetro de pulso (Onyx Nonin®), cronômetro digital (Kenko® -2808), 

esfingnomanômetro semiautomático (OMRON® HEM 711) e escala de Borg 

modificada (0-10) (BORG, 1982). 
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Foram medidas a pressão arterial (PA), a saturação periférica de oxigênio 

(SpO2), a frequência cardíaca (FC), a escala de percepção de esforço de Borg, 

modificado (0-10), imediatamente antes do teste, ao final e após 5 minutos do 

término desse. No segundo e no quarto minuto do teste, foram medidos FC, SatO2 e 

Borg. Os participantes foram encorajados a caminhar a maior distância possível, em 

seis minutos, de um extremo a outro da pista (demarcada por cones). Durante o 

teste, ao final de cada minuto percorrido, as seguintes frases de incentivo foram 

usadas: primeiro minuto: “você está indo bem”, segundo minuto: “mantenha esse 

ritmo”, terceiro minuto: “você está indo bem. Estamos na metade do teste”, quarto 

minuto: “continue a caminhada, faltam apenas dois minutos”, quinto minuto: “está 

tudo bem? Está no fim”. 

Os participantes foram orientados a interromper o teste, caso sentissem 

algum dos sintomas de intolerância ao exercício, como taquicardia, dispneia 

excessiva, dor excessiva nos membros inferiores, dor torácica ou qualquer outro 

desconforto. O oxímetro permaneceu ligado por todo o tempo, durante o teste. Caso 

ocorresse dessaturação (abaixo de 85%) ou atingisse 85% da frequência cardíaca 

máxima, o teste seria interrompido. 

Foram realizados dois testes com intervalo de 30 minutos entre eles. Foi 

considerada, para análise, a maior distância percorrida (metros) nos testes. A 

distância obtida foi comparada com a predita expressa em porcentagem. A equação 

utilizada foi a preconizada por Iwama et al. (2009): 622,461 – (1,846 x idade) + 

(61,503 x sexo), sendo 1 para sexo masculino e 0 para sexo feminino. 

Foi considerada, para análise, a melhor distância percorrida entre os dois 

testes e o Borg máximo, atingido durante a realização do TC6 (BORG, 1982). 

 

4.4.8 Inventário de Depressão e Ansiedade de Beck (BDI e BAI) 

O inventário de depressão de Beck (BDI) é um instrumento de autoavaliação, 

amplamente utilizado para triar sintomas depressivos, validado por Gorenstein e 

Andrade (1996). Consiste de uma escala com 21 itens, para cada ítem constam 

quatro alternativas de respostas, a pontuação varia de zero a três, sendo zero a 

ausência de sintomas e 3 sintomas mais intensos. Os ítens referem-se à tristeza, 

pessimismo, sensação de fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa, 

sensação de punição, autodepreciação, autoacusações, ideias suicidas, crises de 
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choro, irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, 

inibição para o trabalho, distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso, 

preocupação somática, diminuição de libido. 

Recomendam-se os seguintes pontos de corte: menor que 10: sem depressão 

ou depressão mínima; de 10 a 18: depressão de leve a moderada; de 19 a 29: 

depressão moderada a grave; 30 a 63: depressão grave (BECK; STERR; GARBIN 

1988a).  

O Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), foi desenvolvido por Beck et al. 

(1988a), a fim de identificar sintomas de ansiedade. Consta de 21 itens relativos a 

sintomas comuns do quadro de ansiedade. O avaliado é questionado sobre o quanto 

se sentiu incomodado por cada um dos sintomas, durante a semana, em uma escala 

de quatro pontos. O escore total se faz pela somatória dos itens, que varia de 0 a 63, 

sendo que, quanto maior a pontuação, mais grave os sintomas de ansiedade. 

Escores menores que 10 indicam ansiedade mínima; de 11 a 19, ansiedade leve; de 

20 a 30, ansiedade moderada e de 31 a 63, ansiedade grave (BECK et al., 1988b). 

 

4.4.9 Questionário de qualidade de vida relacionada à saúde - Minnesota Living 

with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) 

 Esse questionário é composto por 21 questões relativas às limitações que, 

frequentemente, estão associadas ao fato de quanto a IC impede a realização do 

que os pacientes gostariam. A escala de respostas de cada questão varia de 0, em 

que o paciente se encontra sem limitações, a 5, em que o paciente se encontra com 

limitação máxima. Tais questões envolvem uma dimensão física inter-relacionada 

com dispneia e fadiga, com uma dimensão emocional e com as demais questões 

que, juntamente com as questões anteriores, formam o escore total. Assim, a 

pontuação total varia de 0 a 105, a dimensão física de 0 a 45, a emocional de 0 a 25 

e as demais de 0 a 35; quanto maior a pontuação alcançada pior a qualidade de vida 

(CARVALHO et al., 2009). De acordo com Behloili et al. (2009), escore total menor 

que 24 pontos, indica boa qualidade de vida, escore de 24 a 45 pontos indica 

moderada qualidade de vida e escore maior que 45 qualidade de vida ruim. As 

variáveis de qualidade de vida consideradas foram: escore total, dimensão física e 

emocional. 
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 Abaixo as variáveis utilizadas no modelo estatístico, sendo que, no primerio 

artigo, a variável desfecho foi a QVRS (escore total, dimensão física e emocional) e, 

no segundo artigo, a variável desfecho foi a distância percorrida no teste de 

caminhada de seis minutos (DTC6) (vide Quadro 9). 

 

Quadro 9. Variáveis consideradas no modelo de regressão. 

Variáveis Sociodemográficas Idade (anos), sexo (masculino e feminino), etnia 

(caucasiano e não caucasiano), ocupação (com ou 

sem atividade profissional), renda (≤3 salários 

mínimos e > 3 salários), situação conjugal (com e 

sem companheiro)., tabagismo (sim ou não/ex); 

etilismo (sim ou não/ex), 

Variáveis Clínicas Número de internações, tempo de diagnóstico (< 2 

anos e ≥ 2 anos), etiologia (chagásica e não 

chagásica), quantidade de medicamentos, índice de 

Charlson, FEVE, DDVE, DSVE, IMC, PAM, FC, 

classe funcional (NYHA): I e II/III. 

Variáveis Físico-funcionais mMRC, IPAQ (sedentários e ativos), % PiMáx, 

%PeMáx, %FPP, %CVF, VEF1 e VEF1/CVF 

Distância percorrida no Teste de caminhada de seis 

minutos (DTC6), BorgTC6. 

Variáveis Psicológicas Escore total de Ansiedade (BAI) e depressão (BDI). 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Escore total (QVtotal), dimensão física (DF) e 

dimensão emocional (DE). 

FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; DDVE: diâmetro diastólico de ventrículo esquedo; DSVE: diâmetro sistólico do 

ventrículo esquerdo; IMC: índice de massa corporal; PAM: pressão arterial média; FC: frequência cardíaca; mMRC: escala 

modificada de dispneia do Medical Research Council; PiMáx: pressão inspiratória máxima; PeMáx pressão expiratória máxima; 

FPP: força isométrica de preensão palmar; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expirado forçado no primeiro segundo; 

DTC6: distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos; BorgTC6: escala de dispneia máxima no teste de 

caminhada de seis minutos; BAI escore de sintomas de ansiedade; BDI: escore de sintomas de depressão: QV: qualidade de 

vida. 

 

4.5 Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados com o auxílio do pacote estatístico Statistical 

Package of Social Sciences (SPSS 23.0). A caracterização dos dados foi realizada 

por meio de estatísticas descritivas, para as variáveis contínuas em média, desvio 

padrão, mínima, máxima e mediana e para as variáveis categóricas em frequência 

absoluta e relativa. A normalidade dos dados foi testada pelo Kolmogorov Smirnov, 
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para comparação de médias entre as variáveis contínuas foram utilizados o teste t, 

para amostras independentes ou Mann Whitney. Para correlações bivariadas foi 

utilizado o Pearson ou Sperman, sendo considerada correlação fraca um coeficiente 

de correlação (r) <30, correlação moderada r = 0,30 a 0,60; forte r = 0,6 a 0,9 e 

muito forte r >0,9 (CALLEGARI-JACQUES; SIDIA, 2003). 

Para determinar as variáveis preditoras na DTC6, ou na QV, foi utilizada a 

análise de Regressão Linear Múltipla (RLM), com a seleção das variáveis pelo 

método stepwise em que as variáveis são acrescentadas ao modelo, uma a uma, 

por ordem decrescente de significância (p<0,05). Os preditores com p > 0,10 foram 

excluídos do modelo. Todos os pressupostos para a realização da RLM, como a 

linearidade, homocedasticidade e ausência de multicolinearidade entre os 

Preditores, foram considerados para a seleção do modelo com maior poder preditivo. 

A fim de identificar a participação das categorias de variáveis na predição da QV e 

da DTC6 foi realizada a análise de regressão linear múltipla hierárquica (RLMH), as 

variáveis são analisadas em bloco (sociodemográficos, clínicos, físico-funcionais, 

psicológicos e qualidade de vida). O nível de significância adotado para as análises 

foi de 5% (p < 0,05).  

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

O estudo foi executado de acordo com as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução 466/2012, 

do Conselho Nacional de Saúde), foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas, sob o número: 883 281/2014 e da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás: 922.826/ 2014 (ANEXO A). Os participantes que 

concordaram em fazer parte da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Artigo 1 – Preditores sociodemográficos, clínicos, físico-funcionais e 

emocionais de qualidade de vida relacionada à saúde em portadores de 

insuficiência cardíaca crônica 

 
Autores: Elizabeth Rodrigues de Morais e Salvador Rassi 
 
Submetido a Revista Acta Médica Portuguesa 
 
 
5.2 Artigo 2 – Determinantes de distância percorrida do teste de caminhada de 

seis minutos em portadores de insuficiência cardíaca crônica. 

 
Autores: Elizabeth Rodrigues de Morais e Salvador Rassi 
 
Submetido a Revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia  
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Preditores sociodemográficos, clínicos, físico-funcionais e emocionais de qualidade de 

vida relacionada à saúde em portadores de insuficiência cardíaca crônica 

 

Resumo:  

Introdução: O interesse em avaliar a qualidade de vida em portadores de insuficiência 

cardíaca é crescente e desafiador, devido a sua complexidade, multidimensionalidade e 

subjetividade. O objetivo desse estudo foi avaliar os preditores de qualidade de vida 

relacionada à saúde de portadores de insuficiência cardíaca crônica. 

Materiais e Métodos: estudo transversal realizado com 81 portadores de IC. Foram avaliadas 

as seguintes variáveis de exposição: aspectos sociodemográficos, clínicos, físico-funcionais e 

emocionais, utilizando-se como variável desfecho a qualidade de vida relacionada à saúde, 

avaliada pelo questionário Minnesota Living with Heart Failure Questionare, bem como 

realizada a análise de regressão múltipla pelo método de Stepwise, complementada com 

análise hierárquica, com nível de significância de 5%.  

Resultados: A média de idade foi de 56,7 anos, com 65% sendo do sexo masculino. Na 

análise multivariada foram encontradas as seguintes variáveis influentes na qualidade de vida: 

sintomas de depressão (p<0,001), número de internações (p<0,001), dispneia modificada do 

Medical Research Council (p=0,008), Capacidade Vital Forçada (p=0,002), sintomas de 

ansiedade (p<0,001) e sexo (p< 0,003), com coeficiente de determinação (R
2
) de 0,78. Na 

análise hierárquica os fatores emocionais foram os fatores de maior impacto na qualidade de 

vida (R
2 
 de 0,61, p<0,01). 

Conclusão: Mais sintomas de depressão, maior número de internações, pior dispneia nas 

atividades de vida diária, maior número de internações, menor capacidade vital forçada, mais 

sintomas de ansiedade e sexo feminino são preditores de pior qualidade de vida em portadores 

de insuficiência cardíaca crônica. Os fatores emocionais foram tiveram maior impacto na 

qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca. Qualidade de Vida. Indicadores Básicos de Saúde. 
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Abstract:  

Socio-demographic, clinical, physical-functional and emotional indicators of health-related 

quality of life in patients with chronic heart failure 

 

Summary: 

 

Background: The interest in evaluating quality of life in patients with heart failure is 

increasing and challenging due to its complexity, multidimensionality and subjectivity. The 

objective of this study was to evaluate the predictors of health-related quality of life of 

patients with chronic heart failure. Materials and Methods: a cross-sectional study of 81 

patients with HF. The following variables of exposure were evaluated: sociodemographic, 

clinical, physical-functional and emotional aspects, using as a variable outcome the quality of 

life related to health, evaluated by the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

questionnaire, as well as the regression analysis stepwise, complemented with hierarchical 

analysis, with significance level of 5%. 

Results: The mean age was 56.7 years, with 65% being male. In the multivariate analysis, the 

following influential variables were found in quality of life: symptoms of depression (p 

<0.001), number of hospitalizations (p <0.001), Medical Research Council modified dyspnea 

(p = 0.008), Forced Vital Capacity 0.002), anxiety symptoms (p <0.001) and gender (p 

<0.003), with a determination coefficient (R2) of 0.78. In the hierarchical analysis the 

emotional factors were the factors that had the greatest impact on quality of life (R2 of 0.61, p 

<0.01). 

Conclusion: More symptoms of depression, more hospitalizations, more dyspnea on activities 

of daily living, more hospitalizations, less forced vital capacity, more anxiety symptoms and 

female sex are predictors of poorer quality of life in patients with chronic heart failure . The 

emotional factors were had greater impact on quality of life. 

 

Keywords: Heart Failure. Quality of Life. Health Status Indicators. 
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INTRODUÇÃO 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, que resulta de 

qualquer transtorno cardíaco estrutural ou funcional que prejudiquem a capacidade de 

enchimento ou ejeção de sangue.
1 

Trata-se de um problema de saúde pública, que afeta de 1 a 

2% da população adulta.
2
 Atinge cerca de 10% da população acima dos 70 anos.

3
  

A mudança de perfil de morbimortalidade nas últimas décadas, transferindo a carga de 

doença para as doenças crônico-degenerativas, que apresentam alto impacto na 

morbimortalidade, fez crescer, também, o interesse pela qualidade da assistência dos serviços 

de saúde e de políticas públicas. O interesse vai além de impactar na redução de sintomas e na 

redução da mortalidade, pois pretende, acima de tudo, proporcionar qualidade de vida aos 

portadores de agravos à saúde.
4
 

A IC, por ser uma síndrome clínica multifatorial e multissistêmica, requer um cuidado 

multidisciplinar com enfoque farmacológico e não farmacológico, incluindo exercícios, 

psicoterapia, educação em saúde e mudanças de hábitos.
5
 Por ser uma epidemia em 

crescimento, o investimento em atenção primária, e em equipe multidisciplinar, é crucial para 

se obter melhor prognóstico e otimizar a qualidade de vida.
6
 O rastreamento de fatores 

modificáveis que possam influenciar na qualidade de vida, utilizando instrumentos simples, 

de baixo custo e de fácil manejo, poderá auxiliar no direcionamento terapêutico e assim 

melhorar a qualidade da assistência prestada. Ademais este estudo utilizou de forma 

abrangente variáveis de interesse para os Programas de Reabilitação Cardíaca, incluindo 

fatores emocionais e físico-funcionais. Estudos com análise multivariada são escassos 

justificando, também, a realização desse estudo. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi identificar os preditores sociodemográficos, 

clínicos, físico-funcionais e emocionais de qualidade de vida relacionada à saúde de 

portadores de insuficiência cardíaca crônica.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Cenário do estudo e casuística 

Estudo transversal, realizado com 81 portadores de IC atendidos no ambulatório de 

Insuficiência Cardíaca de um hospital público de referência de Goiânia, Goiás, Brasil. Para o 

cálculo amostral, utilizou-se o software GPower®, com nível de significância de 5%, poder 
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amostral de 0,99, tamanho do efeito: 3,0 (obtido a partir do coeficiente de determinação – R
2
) 

e número de variáveis preditoras. Em nosso estudo, seriam necessários 55 indivíduos. 

Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: diagnóstico médico de insuficiência 

cardíaca com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) <50%, classe funcional I a III 

da New York Heart Association (NYHA), pois classe IV impossibilita avaliação de alguns 

parâmetros respiratórios e de capacidade funcional; indivíduos de ambos os sexos; idade igual 

ou superior a 18 anos, em uso otimizado da medicação, com estabilidade clínica há pelo 

menos um mês. Foram excluidos os indivíduos que apresentassem infarto agudo do miocárdio 

no último mês, angina instável, acidente cerebrovascular, gravidez, alterações 

musculoesqueléticas ou de compreensão que impossibilitasse de realizar as avaliações, 

neoplasias, doenças pulmonares diagnosticadas, uso de medicamentos ou suplementos 

ergogênicos. 

 

Variável desfecho - Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) 

A QVRS foi avaliada pelo Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

(MLHFQ), validado no Brasil
7
, específico para portadores de IC. É composto por 21 questões 

relativas às limitações que, frequentemente, associadas com o quanto a insuficiência cardíaca 

impede de realizar o que os pacientes gostariam. Apresenta três sub-escalas: física (0-45 

pontos), emocional (0-25 pontos) e demais questões (0-35 pontos). O escore total varia de 0 a 

105 pontos, em que quanto maior a pontuação alcançada pelo paciente, pior a sua qualidade 

de vida.
7
 Nesse estudo foi considerado, para análise, o escore total e as dimensões física e 

emocional. 

 O escore total, do MLHFQ, menor que 24 pontos indica boa qualidade de vida; 

enquanto escore de 24 a 45 pontos indica moderada qualidade de vida; ficando qualidade de 

vida ruim caracterizada quando o escore estiver maior que 45
8
. 

 

Variáveis de Exposição: características sociodemográficas, clínicas, físico-funcionais e 

emocionais 

As variáveis sociodemográficas consideradas foram: idade (anos), sexo (masculino e 

feminino), etnia (caucasiana e não caucasiana), ocupação (com atividade profissional e sem 

atividade profissional), renda familiar em reais (≤ 3 salários mínimos e > 3 salários mínimos), 

situação conjugal (com companheiro e sem companheiro), hábito tabágico (tabagista e não/ex 

tabagista) e etilismo (etilista e não/ex etilista). 
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As variáveis clínicas coletadas foram: etiologia da IC (categorizadas em chagásica e 

não chagásica), tempo de diagnóstico da IC (≤ 2 anos e > 2 anos), classe funcional de acordo 

com a New York Heart Association (NYHA) (classe I= assintomático e classes II e III = 

sintomática), fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), diâmetro sistólico final e 

diastólico final do ventrículo esquerdo (DSVE e DDVE), medicamentos em uso (quantidade 

de medicamentos), número de internações no último ano. A frequência cardíaca de repouso 

foi medida com indivíduo em repouso por 5 a 10 minutos, pelo oxímetro (Onyx Nonin®) e a 

pressão arterial sistólica e diastólica pelo esfingnomanômetro semiautomático (OMRON® 

HEM 711), sendo a pressão arterial média (PAM) calculada pela fórmula: pressão arterial 

sistólica + 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. Ambos os parâmetros foram obtidos 

previamente ao teste de caminhada de seis minutos.  

 Foi avaliado, também, o índice de comorbidade de Charlson
9
, obtido somando as 

pontuações das condições clínicas associadas e a idade. Nesse índice 19 condições clínicas 

são consideradas, com pontuação variando de 1 a 6, já a idade a pontuação varia de 0 a 4. 

A avaliação antropométrica foi obtida com o indivíduo descalço, na posição ereta, 

utilizando uma balança (Welmy), modelo W300 (São Paulo, Brasil), sendo coletados estatura 

(m) e peso (kg) e, posteriormente, feito o índice de massa corporal (IMC), obtido dividindo-se 

o peso em quilogramas pelo quadrado da estatura em metros.  

A Escala de dispneia modificada do Medical Research Council (mMRC) foi usada 

para mensurar o nível de limitação nas atividades de vida diária (AVD), devido à dispneia, 

varia de 0 a 4,  na qual 4 indica maior limitação por dispneia às atividades.
10

 

O nível de atividade física foi avaliado pelo IPAQ curto
11

. os participantes foram 

classificados em sedentários, agrupando os irregularmente ativos e sedentários, bem como 

ativos, agrupando os ativos e muito ativos. 

A força de preensão palmar foi realizada pelo dinamômetro hidráulico, da marca 

Saehan®, instrumento validado para mensuração da força isométrica de preensão palmar.
12

 

As medidas seguiram as recomendações da American Society of Hand Therapists.
13

 

A função pulmonar foi realizada com o espirômetro portátil, da marca One Flow
® 

(Clement Clark, Reino Unido). Avaliada com o indivíduo na posição sentada, com cabeça na 

posição neutra, sendo realizado conforme as recomendações nacionais.
14

 Para análise dos 

dados foram considerados os % dos valores previstos.
15

 

A força muscular respiratória foi mensurada com o manovacuômetro, da marca 

Globalmed
®
 MVD300, devidamente calibrado. Com o paciente sentado, a 90º, foi colocado 
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um clipe nasal e, mediante um bocal conectado ao equipamento, avaliamos a força muscular 

inspiratória (PImáx), medida a partir do volume residual e a força muscular expiratória 

(PEmáx), medida a partir da capacidade pulmonar total. Foram realizadas de três a cinco 

medidas reprodutíveis, com variação menor que 10%, sendo considerada para análise a 

melhor medida. Comparamos os valores encontrados com os previstos.
16

  

Foi avaliada a capacidade funcional mediante o teste de caminhada de seis minutos 

(TC6), segundo as recomendações da American Thoracic Societ 
17

 , em corredor de 30 

metros. Foram realizados dois testes, com intervalo de 30 minutos entre eles. Considerou-se, 

para análise, a maior distância percorrida (metros) e o Borg de dispneia máximo atingido 

durante o teste (0-10)
18

. A distância percorrida foi comparada com os valores previstos. 
19

 

O inventário de depressão de Beck (BDI)
20

 e o Inventário de Ansiedade de Beck 

(BAI)
21

 são instrumentos de autoavaliação amplamente utilizados para identificar e triar 

sintomas depressivos e ansiosos. Em ambos constam 21 itens, relativos a sintomas comuns do 

quadro de ansiedade e depressão; o escore total se faz pela somatória dos itens que varia de 0 

a 63, sendo que quanto maior a pontuação, mais sintomas de ansiedade e/ou depressão 

apresentam. Consideramos escore ≥20 indicativo de depressão e ansiedade, respectivamente. 

 

Procedimentos para coleta 

A triagem ocorreu por meio da análise de prontuário. Os pacientes foram abordados e 

convidados à participação do estudo no dia da consulta médica, no Ambulatório de IC, ou, 

posteriormente a ela, por contato telefônico. As avaliações foram feitas pelos mesmos 

examinadores previamente treinados, realizadas em um único dia, no período matutino, com 

duração média de 2 horas. Os questionários com os dados clínicos, sociais e demográficos 

foram coletados, mediante prontuário e complementados, mediante entrevista no dia da 

consulta médica. As avaliações físicas e funcionais foram realizadas, posteriormente, no 

máximo duas semanas após a abordagem inicial, realizadas na Clínica Escola Vida, da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás.  

 

Aspectos éticos 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado previamente por 

todos os participantes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), do 

Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Goiás, número: 883 281/2014 e da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, número: 922.826/ 2014, de acordo com as 
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Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde). 

 

Análise dos dados 

Foi utilizado o pacote estatístico Statistical Package of Social Sciences (SPSS 23.0). 

Os dados sociodemográficos, clínicos, físico-funcionais, emocionais e da qualidade de vida 

foram realizados por meio de estatísticas descritivas. Para avaliar a normalidade foi utilizado 

o Kolmogorov Smirnov, para comparação de médias entre as variáveis foi utilizado o teste t 

para amostras independentes ou Mann Whitney. Para correlações bivariadas foi utilizado o 

Pearson ou Sperman.
22

 

Para determinar os preditores de qualidade de vida, foi utilizado a análise de 

Regressão Linear Múltipla (RLM), com a seleção das variáveis pelo método stepwise. Todos 

os pressupostos, para a realização da RLM, como a linearidade, homocedasticidade e ausência 

de multicolinearidade entre os preditores foram considerados para a seleção do modelo com 

maior poder preditivo. Adicionalmente, realizou-se a análise de regressão linear múltipla 

hierárquica (RLMH), a fim de verificar o poder preditivo dos dados sociodemográficos, 

clínicos, físico-funcionais e emocionais. O nível de significância adotado para as análises foi 

de 5% (p < 0,05).  

 

RESULTADOS 

 Foram avaliados 81 portadores de IC. A média de idade foi de 56,7 ± 12,4 anos, 

variando de 25 a 87 anos, em que 65,4% (n=53) dos participantes eram do sexo masculino 

(tabela 1).  

 

Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas da amostra  

 Média±dp 

n(%) 

Mediana 

 

Mínimo e máximo 

 

Clínicas    

Ecocardiográficas    

FEVE (%) 33,3±7,3 33,0 16,0 - 49,0 

DDVE (mm) 64,0 ± 6,5 64,0 53,0 - 80,0 

DSVE (mm) 54,3 ± 6,7 54,0 43,0 - 70,0 
    

Nº medicamentos 5,1 ± 1,7 5,0 2,0 - 9,0 

Antidepressivo 10 (12,3%)   

    

Nº internações 0,4 ± 0,8 0,0 0,0-4,0 

Nenhuma internação 57 (29,6%)   

    

FC (bpm) 69,8 ± 12,8 66,0 47,0 - 104,0 
PAM (mmHg) 94,5 ± 13,6 93,3 60,3 - 132,3 

IMC (kg/m
2
) 26,8 ± 5,4 25,5 17,3 - 44,5 
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Charlson 3,3 ± 1,3 3,0 1,0-6,0 

    

CF (NYHA)    

I 15 (18,5%)   

II 60 (74,1%)   

III 6 (7,4%)   
    

Etiologia Chagásica 35 (43,2%)   

Outras etiologias 46 (56,8%)   

    

Tempo de diagnóstico ≥ 2 anos  59 (72,9%)   

    

Sociodemográficas    

Não caucasiano 60 (74,1%)   
Com atividade profissional 12 (14,8%)   

Renda ≤ 3 salários mínimos 77 (95,1%)   

Com companheiro 47 (58%)   

Tabagista  7 (8,6)   

Etilista 12 (14,8)   

FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; DDVE: diâmetro diastólico de ventrículo esquedo; DSVE: diâmetro sistólico do 

ventrículo esquerdo; FC: frequência cardíaca; PAM: pressão arterial média; IMC: índice de massa corporal; CF: classe funcional 

(New York Hearth Assossiation). 

 

 

 Em relação ao nível de atividade física, 56,8% eram sedentários (n=46) e predominou 

o MRC 1. Apenas 35,8% da amostra apresentaram boa qualidade de vida. As características 

físico-funcionais, emocionais e da qualidade de vida encontram-se na tabela 2. 

 
Tabela 2. Características físico-funcionais, emocionais e qualidade de vida 

 Média ± dp 

n(%) 

Mediana 

% 

Mínimo - máximo 

 

Físico-funcionais    

%PImáx 72,1 ± 21,8 71,8 30,6 -134,0 

%PEmáx 95,8 ± 33,6 90,3 31,0 -190,9 

    

%FPP 85,3 ± 17,1 83,9 57,6 - 149,9 

    
%CVF 103,0 ± 17,7 101,4 60,0 - 163,0 

%VEF1 95,9 ± 21,7 95,0 34,0 - 164,0 

VEF1/CVF 75,1 ± 10,9 77,0 27,0 - 95,0 

    

%DTC6 (m) 79,7 ± 14,5 79,02 36,6 - 113,6 

Borg TC6 2,8 ± 2,1 2,0 0,0 - 10,0 

    
mMRC    

0 12 (14,8%)   

1 42 (51,1)   

2 17 (21,0%)   

3 9 (11,1%)   

4 1 (1,2%)   

    

Emocionais    
BAI 16,2 ± 11,3 14,0 0,0 - 44,0 

≥20 27 (33,3%)   

BDI 13,5 ± 10,3 11,0 0,0 - 46,0 

≥20 18 (22,2%)   

    

MLHFQ    

QV total 35,4 ± 21,8 34,0 1,0 - 79,0 

QV física 16,4 ± 10,4 17,0 0 - 38,0 
QV emocional 6,6 ± 5,4  0,0 - 20,0 

    

Escore total <24 29 (35,8%)   

PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx pressão expiratória máxima; FPP: força isométrica de preensão palmar; CVF: capacidade vital 

forçada; VEF1: volume expirado forçado no primeiro segundo; DTC6: distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos; Borg TC6: 
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escala de dispneia máxima no teste de caminhada de seis minutos; . mMRC: escala modificada de dispneia do Medical Research Council.; 

BAI escore de sintomas de ansiedade; BDI: escore de sintomas de depressão: QV: qualidade de vida 

 

 

Ao comparar o escore total entre a classe funcional I (assintomáticos) com as classes II 

e III (sintomáticos), observou-se que o escore foi melhor na classe funcional I, 16,8±17,6 e 

39,6±20,5, respectivamente, (p<0,01). Ao relacionar o sexo com as variáveis contínuas, houve 

diferença apenas em relação aos sintomas de depressão e ansiedade; nesse caso, as mulheres 

apresentaram mais sintomas de depressão e ansiedade que os homens. Ansiedade masculina: 

12,8±9,5; ansiedade feminina: 22,5±11,7; depressão masculina: 11,0±8,8 depressão feminina: 

18,2±11,5 (p<0,01). 

No modelo multivariado as variáveis DSVE, classe funcional (NYHA) e VEF1 foram 

excluídas por apresentarem colinearidade. Dessa forma, das 29 variáveis preditoras testadas, 

seis permaneceram no modelo final para a variável dependente QV total: escore de sintomas 

de depressão (BDI), número de internações, dispneia (mMRC), CVF, escore de sintomas de 

ansiedade (BAI) e sexo. Essas variáveis explicaram, simultaneamente, 78% da variância na 

qualidade de vida da amostra avaliada (tabela 3). 

 

Tabela 3. Preditores de qualidade de vida escore total. 

Modelos Preditores R
2
 Beta Erro Padrão T p 

1 BDI 0,56 0,75 0,17 9,72 <0,001 

       

2 
BDI 

0,64 
0,67 0,16 9,15 <0,001 

Nº de internações 0,29 1,87 3,93 <0,001 

       

3 

BDI 

0,69 

0,57 0,17 7,34 <0,001 

Nº de internações 0,26 1,78 3,76 <0,001 

BorgTC6 0,24 0,76 3,15 0,002 

       

4 

BDI 

0,78 

0,49 0,17 6,13 <0,001 

Nº de internações 0,23 1,56 3,73 <0,001 

mMRC 0,18 1,66 2,72 0,008 

%CVF -0,19 0,07 -3,15 0,002 

BAI 0,34 0,17 3,71 <0,001 

Sexo -0,20 2,95 -3,11 0,003 

BDI: escore de sintomas de depressão; BorgTC6 escala de dispneia máxima no teste de caminhada de seis minutos; mMRC: escala 

modificada de dispneia do Medical Research Council %CVF: capacidade vital forçada; BAI: escore de sintomas de ansiedade 

 

 

Quando realizado essa mesma análise para as dimensões física e emocional, observou-

se que o escore de depressão (BDI), possuir atividade profissional, frequência cardíaca e 

dispneia (mMRC e BorgTC6) explicaram 59% de variância da QV na dimensão física (tabela 
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4). Já as variáveis BDI, número de internações, sexo e etiologia chagásica explicaram 73% da 

variância da QV na dimensão emocional (tabela 5). 

 

Tabela 4. Preditores de qualidade de vida dimensão física 

Modelos Preditores R
2
 Beta Erro Padrão t p 

1 BDI 0,40 0,63 0,09 6,92 <0,001 

       

2 
BDI 

0,47 
0,57 0,09 6,41 <0,001 

Atividade profissional -0,28 2,45 -3,19 0,002 

       

3 

BDI 

0,52 

0,45 0,10 4,76 <0,001 

Atividade profissional -0,27 2,36 -3,14 0,003 

BorgTC6 0,25 0,45 2,60 0,011 

       

4 

BDI 

0,59 

0,44 0,09 4,79 <0,001 

Atividade profissional -0,23 2,23 -2,79 0,007 

BorgTC6 0,23 0,44 2,47 0,017 

FC 0,22 0,06 2,78 0,007 

mMRC 0,17 1,01 2,00 0,007 

BDI: escala de sintomas de depressão BorgTC6: escala de dispneia durante o teste de caminhada de seis minutos, FC: frequência 

cardíaca, mMRC: escala modificada de dispneia do Medical Research Council. 

 

 

Tabela 5. Preditores de qualidade de vida dimensão emocional  

Modelos Preditores R
2
 Beta Erro Padrão t p 

1 BDI 0,56 0,75 0,04 9,72 <0.001 

       

2 
BDI 

0,68 
0,66 0,04 9,43 <0.001 

Nº de internações 0,35 0,44 5,09 <0.001 

       

3 

BDI 

0,71 

0,72 0,04 10,08 <0.001 

Nº de internações 0,37 0,43 5,54 <0.001 

Sexo -0,18 0,78 -2,57 0,012 

       

4 

BDI 

0,73 

0,75 0,04 10,65 <0.001 

Nº de internações 0,37 0,42  5,65 <0.001 

Sexo -0,18 0,76 -2,66 0,012 

Chagásica -0,15 0,69 -2,34 0,022 

BDI: escala de sintomas de depressão 

 

No modelo hierárquico as variáveis físico-funcionais e emocionais foram as variáveis 

de maior poder explicativo na qualidade de vida, com coeficiente de determinação de 0,47 e 

0,61, respectivamente (tabela 6). 
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Tabela 6. Preditores das variáveis em categorias- modelo hierárquico 

Modelo Variáveis exploratórias 
R

2
 

Total 
p R

2
 

Física 
p R

2
 

Emoc 
p 

S
o

ci
o
d

em
o
g

rá
fi

co
s 

Idade 

0,22 

0,249  

 

 
 

 

 

0,30 

0,288  

 

 
 

 

 

0,13 

0,235 

Gênero 0,448 0,997 0,384 

Etnia 0,399 0,340 0,883 

Atividade profissional 0,026 0,001 0,154 

Renda 0,126 0,031 0,631 

Situação Conjugal 0,605 0,882 0,704 

Tabagismo 0,083 0,063 0,149 

Etilismo 0,749 0,268 0,780 

A
sp

ec
to

s 
cl

ín
ic

o
s 

Nº de internações 

0,33 

0,001  

 

 

 

 

 
 

0,26 

0,015  

 

 

 

 

 
 

0,35 

0,000 

Tempo de diagnóstico 0,519 0,786 0,698 

CHAGASICA 0,284 0,109 0,964 

Nº de Medicamentos 0,004 0,015 0,017 

CHARLSON 0,489 0,466 0,390 

FEVE 0,574 0,449 0,796 

DDVE 0,640 0,676 0,569 

IMC 0,831 0,821 0,414 

PAM 0,767 0,984 0,724 

FC 0,368 0,104 0,574 

A
sp

ec
to

s 
fí

si
co

-f
u

n
ci

o
n

a
is

 

mMRC 

0,47 

0,002  

 

 

 

 

 

0,40 

0,007  

 

 

 

 

 

0,30 

0,042 

IPAQ 0,248 0,394 0,495 

% PI MAX 0,422 0,613 0,716 

 % PE MAX 0,513 0,658 0,337 

% FPP 0,206 0,245 0,488 

% CVF 0,680 0,445 0,915 

VEF1/CVF 0,609 0,694 0,255 

DTC6 0,501 0,905 0,173 

BorgTC6 0,000 0,000 0,001 

Psicológicos 
BAI 

0,61 
0,000  

0,42 
0,002  

0,59 
0,124 

BDI 0,000 0,006 0,000 

FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; DDVE: diâmetro diastólico de ventrículo esquedo; DSVE: diâmetro sistólico do 

ventrículo esquerdo; IMC: índice de massa corporal; PAM: pressão arterial média; FC: frequência cardíaca; mMRC: escala 

modificada de dispneia do Medical Research Council; IPAQ: nível de atividade física; PiMax: pressão inspiratória máxima; PeMáx 

pressão expiratória máxima; FPP: força isométrica de preensão palamar; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expirado 

forçado no primeiro segundo; DTC6: distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos; BorgTC6: escala de dispneia 

máxima no teste de caminhada de seis minutos; BAI escore de sintomas de ansiedade; BDI: escore de sintomas de depressão; QV: 
qualidade de vida. 

 
. 

  

DISCUSSÃO 

Em nosso estudo, mais sintomas de depressão, o maior número de internações, a maior 

dispneia do mMRC, menor capacidade vital forçada (CVF), mais sintomas de ansiedade e o 

sexo feminino, estiveram associados a pior qualidade de vida, em portadores de IC. Essas 

variáveis explicaram, simultaneamente, 78% da variância da qualidade de vida no escore 

total. Não ter atividade profissional, maior frequência cardíaca de repouso (FC), maior 
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BorgTC6, maior dispneia do mMRC e mais sintomas de depressão foram preditoras de pior 

desempenho na dimensão física, consequentemente, explicaram 59% de variância da QV 

nessa dimensão. Já na dimensão emocional foram preditoras de pior escore: maior número de 

internações, sexo feminino, etiologia chagásica e mais sintomas de depressão, explicando 

73% da variância. Baert et al
23

, em revisão sistemática de 54 estudos, encontraram a maior 

idade, pior classe funcional (NYHA), sexo feminino, presença de comorbidades, menor apoio 

social e mais depressão como preditoras de pior QV, mais frequentemente citadas nos 

estudos.  

 O sexo feminino também foi preditor de pior QV, em outros estudos.
24-26

 Em estudo 

realizado por Riedinger et al
27

, com 691 portadoras de IC, os autores concluíram que 

mulheres com IC apresentam pior QV, em comparação a  mulheres sem IC e com mulheres 

com outras doenças crônicas, como câncer e parkinson. Os autores explicaram que mulheres 

com IC apresentam menor vigor físico, menor atividade social e saúde geral, além de 

apresentarem mais ansiedade e depressão, corroborando com os achados do nosso estudo, que 

encontrou o sexo feminino associado ao pior escore na dimensão emocional e mais sintomas 

de depressão e ansiedade que o sexo masculino. Outros estudos também encontraram pior QV 

em mulheres com IC, comparado com o sexo masculino.
28,29

 Em contrapartida, Mills et al
30

, 

Pantilat et al
31

, Pelegrino et al
32

 não encontraram associação entre sexo e QV, esses estudos 

não reportaram a presença de sintomas emocionais associados ao sexo.  

Em nosso estudo, a hospitalização foi preditora da dimensão emocional. Um estudo 

realizado na Espanha
26

, também, encontrou hospitalização recente como indicadora de pior 

qualidade de vida. A qualidade de vida é preditora de hospitalização em portadores de IC;
33 

 

dessa forma, inferimos que as descompensações da IC estejam associadas à piora dos 

sintomas físicos e emocionais, sobretudo o medo da morte. Shimizu et al
34

 encontraram 

associação entre depressão e hospitalização, em portadores de IC. O total de 131 pacientes 

sem depressão foram acompanhados por um ano, após alta hospitalar; dessa amostra, 22,1% 

desenvolveram depressão. Portanto, pode haver relação entre quantidade de hospitalização e 

piora do estado emocional nos portadores de IC, principalmente, relacionada ao isolamento 

social e menor status funcional atribuído a esses pacientes pós-alta.
34

 

A capacidade vital forçada, em nossa pesquisa, foi preditora do escore total, assim 

como em outros dois estudos brasileiros.
24,35

 A alteração da função pulmonar pode ser 

explicada pela cardiomegalia, caracterizada pelo aumento do tamanho do coração, congestão 

pulmonar crônica que leva ao enrijecimento fibrótico do parênquima pulmonar e derrame 
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pleural. Essas alterações diminuem a complacência pulmonar e aumentam o trabalho 

respiratório.
36

 A função pulmonar é uma avaliação pouco realizada em portadores de IC, 

dessa maneira, poucos estudos utilizaram a função pulmonar como preditora de QV, 

dificultando comparações. Em revisão sistemática, Silva et al
37

 encontraram a cardiomegalia 

associada à redução da PImáx, CVF e VEF1. A cardiomegalia é comum na etiologia chagásica 

e em outras miocardiopatias dilatadas crônicas. 

A dispneia do mMRC, refere-se ao nível de limitação nas atividades de vida diária 

(AVD), devido à dispneia; já o Borg refere-se ao cansaço e dispneia máximos atingidos 

durante a execução do TC6. Pantilat et al
31

 encontraram como indicadores de QV a dispneia 

pela escala de Borg (2,7± 1,7) e classe funcional (NYHA). Brandão et al
38

 encontraram fadiga 

e classe funcional. Mills et al
30

 encontraram a distância percorrida no TC6 (DTC6), preditora 

da dimensão física e nível de fadiga como preditora da dimensão física e emocional. Apesar 

de todos esses autores utilizarem metodologias diferentes para a medida de sintomas físicos, 

os resultados representam o impacto desses sintomas (dispneia e fadiga) na qualidade de vida 

dos portadores de IC.  

Em nossa pesquisa, a classe funcional (NYHA) foi excluída por apresentar 

colinearidade; entretanto, a menor classe funcional (I) apresentou melhor qualidade de vida 

que as classes sintomáticas (II e III). Acreditamos, portanto, que as limitações nas atividades 

de vida diária e dispneia aos esforços impactam na qualidade de vida, sobretudo nos aspectos 

físicos, já que essa sub-escala do MLHFQ refere-se aos sintomas de dispneia e fadiga. Esse 

resultado aponta para a possibilidade de usar com maior frequência a escala de mMRC no 

portador de IC, já que é uma escala pouco utilizada nessa população. 

Em relação a ter atividade profissional, em nosso estudo, a maioria dos participantes 

não exercia nenhuma atividade profissional e, desses, a maioria era sedentária. Talvez pelo 

fato de serem menos ativos fisicamente, tanto por não exercerem atividade profissional, como 

por não realizarem atividade física regular, isso possa influenciar em maior impacto nos 

aspectos físicos da qualidade de vida. Semelhante aos atuais resultados, um estudo 

americano
39

, também, encontrou situação empregatícia como preditora de QV; nessa mesma 

pesquisa, indivíduos que trabalhavam tiveram menos sintomas físicos da doença. 

A FC de repouso está associada com prognóstico no portador de IC, pois impacta na 

morbidade, mortalidade e maior número de hospitalização nessa população.
40-42  

O aumento 

da FC está associada à desregulação autonômica, a maior estimulação simpática, favorecendo 

a isquemia miocárdica, precipitação de arritmia e ativação neuro-humoral.
41

 Comin-Colet et 
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al
26

 encontraram associação entre FC e qualidade de vida, indivíduos com FC ≥ 70 bpm 

tiveram pior QV. Brandão et al
38 

não encontraram associação entre FC e QV, no estudo desses 

autores a FC foi semelhante à nossa pesquisa (67,8±10,4 bpm).  

A etiologia chagásica foi preditora da dimensão emocional. Estudos sugerem uma 

associação entre doença de chagas e depressão.
43,44

 Osak et al
45

 ao avaliarem sintomas 

depressivos, em portadores de IC de etiologia chagásica, encontrou-os em 35% dos pacientes 

do sexo masculino e em 46% do sexo feminino. Há evidências de que, na fisiopatogenia da 

depressão, a inflamação tenha um papel fundamental, associada à desregulação do sistema 

endócrino e imune.
46

 A depressão pode ser um processo biológico subjacente a outras doenças 

que apresentem alterações de marcadores inflamatórios. Dessa forma, diversas doenças 

inflamatórias poderiam estar associadas com a depressão, incluindo a doença de chagas, por 

ter em sua forma clínica extenso foco inflamatório no miocárdio.
43,44

 

Outro ponto importante é que, em geral, a etiologia chagásica tem pior evolução 

clínica e pior prognóstico que a etiologia não chagásica,
42,47

 isso talvez possa contribuir para 

um pior estado emocional nessa população.  

O achado mais significativo, em nosso estudo, foi o impacto na QV causado pelos 

sintomas de ansiedade e depressão; também verificado pela análise de regressão hierárquica. 

Ao considerarmos que em escore acima de 20, os sintomas são moderados a graves, os 

resultados revelam que 33,3% apresentaram ansiedade moderada a grave e 22,2% depressão 

moderada a grave. Porém, somente 12,3% faziam uso de medicamentos antidepressivos.  

Um dos problemas da associação entre depressão e IC é o subdiagnóstico e o 

subtratamento. Em relação à depressão, acreditamos que somente 35% dos cardiopatas são 

diagnosticados e tratados adequadamente.
48 

Uma das dificuldades no diagnóstico é o fato de 

que os sintomas da IC são semelhantes aos sintomas da depressão e ansiedade, como fadiga, 

adinamia, falta de apetite, insônia, dificuldade de concentração, dispneia e diminuição da 

atividade física.
49,50 

Depressão foi encontrada como preditora independente de QV, também, em outros 

estudos.
29,30,38,51,52,53

 Contrariando esses achados, depressão não foi preditora de QV no estudo 

de Mills et al
30

, nesse estudo a amostra avaliada foi pequena (n=40). 

Em geral, coexiste ansiedade quando o indivíduo apresenta depressão, principalmente, 

quanto aos idosos e aos portadores de doenças. Existem poucos estudos sobre a prevalência de 

ansiedade no portador de IC, para alguns autores pode chegar a 63%, dependendo do 

subgrupo estudado.
54

 Ansiedade foi preditora de QV, também, em outros estudos.
39,52,53

 



 

68 
 

Nosso estudo apresenta algumas limitações, apesar de os resultados robustos 

encontrados, outros aspectos que poderiam também influenciar na QV não foram avaliados, 

como a qualidade do sono e o apoio social, da mesma forma 22% da qualidade de vida não 

puderam ser explicadas pelas variáveis aqui avaliadas. Os questionários de sintomas de 

depressão e ansiedade (BAI e BDI) são instrumentos que visam a triagem de sintomas; 

portanto, não têm como objetivo realizar diagnóstico. Ademais o BAI é um instrumento que 

avalia sintomas de ansiedade quando os indivíduos estão em crise, talvez o transtorno de 

ansiedade possa apresentar uma prevalência maior que o verificado em nosso estudo. Assim, 

uma avaliação, por profissional devidamente capacitado, faz-se necessária para diagnosticar 

com maior precisão depressão e ansiedade nessa população.  

A etiologia predominante em nosso estudo foi a chagásica, fato que ocorre 

frequentemente em áreas endêmicas da Doença de Chagas, portanto os resultados podem 

diferir de outros serviços onde predomine outras etiologias.  

Observamos que, das variáveis preditoras encontradas, a maioria permite intervenção, 

sobretudo por equipe multidisciplinar. Considerando que essa maioria era sedentária, a 

inserção de portadores de IC em programas de reabilitação cardíaca, talvez, possa trazer 

benefícios na função física e emocional dos mesmos.  

 

Conclusão: 

Os achados da presente pesquisa permitiram-nos concluir que seis variáveis foram 

preditoras da qualidade de vida, em portadores de insuficiência cardíaca crônica. Mais 

sintomas de depressão, maior número de internações, pior dispneia nas atividades de vida 

diária, menor capacidade vital forçada, mais sintomas de ansiedade e sexo feminino estão 

associados à pior qualidade de vida em portadores de insuficiência cardíaca crônica. Os 

resultados revelaram que sintomas de ansiedade e depressão foram as variáveis de maior 

impacto na QV, indicando que pode haver um subdiagnóstico e um subtratamento. 

Recomendamos, portanto, maior atenção dos profissionais aos fatores emocionais dos 

portadores de IC, a fim de se obter melhor qualidade de vida.  
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Artigo 2: Arquivos Brasileiros de Cardiologia (B2 Medicina II) 

 

Determinantes de distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos em 

portadores de insuficiência cardíaca crônica. 

 

Determinants of distance walked in the six-minute walk test in patients with chronic 

heart failure. 

 

Teste de caminhada de 6 minutos na insuficiência cardíaca 

 

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca. Teste de Caminhada. Indicadores Básicos de 

Saúde. 
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Resumo:  

Fundamento: A avaliação da capacidade funcional por meio da distância percorrida no teste 

de caminhada de seis minutos (DTC6), em portador de insuficiência cardíaca (IC), tem 

assumido grande importância por ser preditora de mortalidade e hospitalização, entretanto os 

determinantes de melhor distância percorrida são pouco explorados, sobreturo na população 

brasileira. Objetivo: avaliar os determinantes de DTC6 em portadores de IC crônica. 

Métodos: estudo transversal realizado com 81 portadores de IC, em tratamento ambulatorial. 

Foi utilizada, como variável desfecho, a DTC6 e, como variáveis de exposição os dados 

sociodemográficos, clínicos, físico-funcionais e emocionais, submetidos à análise de 

regressão múltipla, pelo método de Stepwise com nível de significância de 5%. Resultados: a 

média de idade foi de 56,71 anos, a DTC6 apresentou correlação bivariada com idade (r=-

0,27, p=0,01); pressão inspiratória máxima- PImáx (r=0,42, p<0,01); pressão expiratória 

máxima-PEmáx (r=0,36; p<0,01); força de preensão palmar-FPP (r=0,38, p<0,01), escala de 

Borg do TC6 (-0,22, p=0,04); Índice de Charlson (r=-0,25, p=0,02) e dispneia modificada do 

Medical Research Council (mMRC) (r=-0,42, p<0,01). Na análise multivariada, as variáveis 

sexo (p=0,001), idade (0,004), capacidade vital forçada (CVF) (p=0,016) e mMRC (p=0,001) 

explicaram, simultaneamente, 37% de variância na DTC6. Conclusões: maior dispneia nas 

atividades da vida diária, sexo feminino, maior idade e menor capacidade vital forçada foram 

determinantes da menor distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos em 

pacientes com insuficiência cardíaca crônica. 
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Summary: 

Background: The evaluation of functional capacity by means of the distance covered in the 

six-minute walk test (6MWD) in patients with heart failure (HF), has been of great 

importance because it is a predictor of mortality and hospitalization, but the best distance 

determinants been explored, overcrowding in the Brazilian population.Objective: to evaluate 

the determinants of 6MWD in patients with chronic HF. Methods: A cross-sectional study 

was performed with 81 HF patients, in outpatient treatment. DTC6 was used as the outcome 

variable and sociodemographic, clinical, physical-functional and emotional data were 

submitted to multiple regression analysis using the Stepwise method with a significance level 

of 5%. Results: the mean age was 56.71 years; the 6MWD presented a bivariate correlation 

with age (r = -0.27, p = 0.01); maximal inspiratory pressure- MIP (r = 0.42, p <0.01); 

maximum expiratory pressure-MEP (r = 0.36, p <0.01); palmar grip strength-FPP (r = 0.38, p 

<0.01), TC6 Borg scale (-0.22, p = 0.04); Charlson's index (r = -0.25, p = 0.02) and modified 

dyspnea from the Medical Research Council (mMRC) (r = -0.42, p <0.01). In the multivariate 

analysis, the variables gender (p = 0.001), age (0.004), forced vital capacity (FVC) (p = 

0.016) and mMRC (p = 0.001) simultaneously explained 37% variance in the 

6MWD.Conclusion: higher levels of dyspnea in daily life activities, females, older age and 

lower forced vital capacity, and are determinants of the shorter distance covered in the six-

minute walk test in patients with chronic heart failure. 
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Introdução 

 O teste de esforço máximo é o padrão ouro para avaliação de capacidade funcional
1
; 

porém, o teste de caminhada de seis minutos (TC6) tem assumido igual importância, sendo 

uma alternativa simples, reprodutível e viável. A partir da década de 1980, o TC6 passou a ser 

amplamente utilizado na prática clínica, para avaliar a capacidade funcional de portadores de 

IC, sobretudo a partir do estudo “Studies Of Left Ventricular Dysfunction” (SOLVD)
2
, que 

encontrou a distância percorrida como preditora de mortalidade, em portadores de IC, das 

classes funcionais II e III.  

A capacidade funcional deve ser uma das prioridades do manejo do idoso, com doença 

cardiovascular, e os instrumentos de avaliação devem ter aplicabilidade clínica, priorizando a 

praticidade e eficiência; pois, nem sempre, instrumentação considerada padrão ouro, como o 

teste de esforço, é prontamente disponível. Além disso, com o envelhecimento aumenta a 

prevalência de doenças ortopédicas e neurológicas, dificultando a realização de testes que 

exijam esforço máximo
3
. 

Dessa forma, o TC6 se tornará cada vez mais presente na prática clínica. Determinar 

variáveis influentes em seu resultado torna-se relevante, permitindo a adoção de medidas de 

intervenção e prevenção ao portador de IC, buscando uma melhor funcionalidade e qualidade 

de vida. Estudos de fatores associados à DTC6, em portadores de IC, com análise 

multivariada são escassos, sobretudo em população brasileira, suportando a relevância do 

presente estudo. 

Esse estudo objetivou identificar os determinantes da DTC6 em pacientes com IC 

crônica das classes funcionais (NYHA) I a III. 

 

Métodos 

Trata-se de um estudo transversal, realizado com 81 portadores de insuficiência 

cardíaca crônica, atendidos no ambulatório de insuficiência cardíaca de um hospital de 

referência de Goiânia, Goiás. Para o cálculo amostral foi utilizado o software GPower
®
, 

utilizando nível de significância de 5%, poder amostral de 0,90, tamanho do efeito: 0,59 

(obtido a partir do coeficiente de determinação – R
2
) e número de variáveis preditoras. A 

amostra mínima necessária seria de 79 portadores de IC.  

Os critérios de inclusão foram: diagnóstico médico de insuficiência cardíaca, com 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) <50%, classe funcional I a III (NYHA), de 

ambos os sexos; idade igual ou superior a 18 anos, em uso otimizado da medicação, 
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estabilidade clínica há pelo menos um mês. Foram excluídos os indivíduos que apresentassem 

infarto agudo do miocárdio, no último mês; angina instável; acidente cerebrovascular; 

gravidez; alterações musculoesqueléticas ou de compreensão que impossibilitassem a 

realização das avaliações; neoplasias; doenças pulmonares diagnosticadas; uso de 

medicamentos ou suplementos ergogênicos. 

 

Aspectos éticos 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado previamente por 

todos os participantes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), do 

Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Goiás, sob número: 883 281/2014 e da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás: 922826/2014, de acordo com as Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução 466/2012, 

do Conselho Nacional de Saúde). 

 

Procedimentos do estudo 

A triagem ocorreu por meio da análise de prontuário. Os pacientes aptos a 

participarem da pesquisa foram abordados e convidados a essa participação no dia da consulta 

médica, no Ambulatório de IC ou, posteriormente a ela, por contato telefônico. As avaliações 

foram feitas pelos mesmos examinadores e realizadas em um único dia. Os questionários, com 

os dados clínicos, sociais e demográficos, foram coletados, mediante prontuário e 

complementados, mediante entrevista, no dia da consulta. As outras avaliações foram 

realizadas, posteriormente, no máximo duas semanas após a abordagem inicial, em uma 

Clínica Universitária de atendimento à saúde. 

A distância percorrida no TC6 foi a variável desfecho e os dados sociodemográficos, 

clínicos, físico-funcionais, emocionais e qualidade de vida foram as variáveis de exposição. 

O TC6 foi realizado de acordo com padrões internacionais
4
. Foram realizados dois 

testes, em um único dia, com intervalo de 30 minutos e considerada, para análise, a maior 

distância percorrida (metros) nos testes e, também, a maior escala de dispneia de Borg 

atingida. A distância percorrida foi, também, comparada com a prevista para população 

brasileira e expressa em %.
5 

As variáveis sociodemográficas consideradas foram: idade (anos), sexo (masculino e 

feminino), etnia (caucasiano e não caucasiano), ocupação (com ou sem atividade 
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profissional), renda em reais (≤3 salários mínimos e > 3 salários), situação conjugal (com 

companheiro ou sem companheiro), tabagismo (sim ou não/ex); etilismo (sim ou não/ex). 

As variáveis clínicas analisadas foram: etiologia da IC (categorizadas em chagásica e 

não chagásica), tempo de diagnóstico da IC (≤ 2 anos e > 2 anos), classe funcional de acordo 

com a New York Heart Association (NYHA) (classe I= assintomático e classes II e III = 

sintomática), fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), diâmetro sistólico final e 

diastólico final do ventrículo esquerdo (DSVE e DDVD), medicamentos em uso (quantidade 

de medicamentos), número de internações no último ano. Foi coletado ainda, o índice de 

comorbidade de Charlson,
6 

índice que considera 19 condições clínicas associadas, com 

pontuação variando de 0 a 6 e a idade, com pontuação variando de 0 a 4. O escore total é a 

somatória de todos os pontos referentes às condições clínicas e a idade. 

A frequência cardíaca de repouso foi medida com o indivíduo em repouso por 5-10 

minutos, pelo oxímetro (Onyx Nonin
®

) e a pressão arterial sistólica e diastólica pelo 

esfignomanômetro semiautomático (OMRON
®
 HEM 711), sendo a pressão arterial média 

(PAM) calculada pela fórmula: pressão arterial sistólica + 2 vezes a pressão diastólica 

dividido por 3. Esses dois parâmetros foram coletados do teste de caminhada de seis minutos. 

A estatura (m) e o peso (kg) foram obtidos com o indivíduo descalço, na posição ereta, 

utilizando uma balança (Welmy
®
), modelo W300 (São Paulo, Brasil) e, posteriormente, feito 

o índice de massa corporal (IMC), obtido dividindo-se o peso em quilogramas pelo quadrado 

da estatura em metros.  

A Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) foi avaliada pelo Minnesota Living 

with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), composto por 21 questões, sendo que a 

pontuação varia de 0 a 105, em que quanto maior for a pontuação alcançada pelo paciente, 

pior a sua qualidade de vida
7
. Foram considerados o escore total (0-105), a dimensão física (0-

45) e a dimensão emocional (0-25). 

A dispneia, nas atividades de vida diária (AVD), foi avaliada pela escala de dispneia 

modificada, do Medical Research Council (mMRC), os itens variam de 0 a 4, na qual 4 indica 

maior limitação por dispneia às atividades
8
.  

O nível de atividade física foi verificado pelo IPAQ curto, validado no Brasil por 

Matsudo e cols.
9
. Nessa pesquisa, os participantes foram agrupados em irregularmente ativos 

e sedentários e outro com ativos e muito ativos. 

A força de preensão palmar (FPP) foi realizada pelo dinamômetro hidráulico da marca 

Saehan®, instrumento validado para mensuração da força isométrica de preensão palmar
10

. A 
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avaliação foi realizada, conforme as recomendações da American Society of Hand 

Therapists
11

. Foi considerada para análise a média das medidas do membro dominante e os 

valores foram expressos em % do previsto.
12

  

A função pulmonar foi realizada mediante um espirômetro portátil, da marca One 

Flow ® (Clement Clark, Reino Unido). A avaliação foi realizada conforme as recomendações 

da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
13

 e os seguintes valores foram coletados: 

capacidade vital forçada (CVF) em litros (L), volume expirado forçado no primeiro segundo 

(VEF1) L, relação VEF1/CVF expresso em %. Para análise dos dados foram considerados % 

dos valores previstos.
14

 

A força muscular respiratória foi obtida pelo manovacuômetro, da marca Globalmed® 

MVD300, devidamente calibrado. A avaliação da força muscular inspiratória (PImáx) e a 

força muscular expiratória (PEmáx) foram realizadas à partir do volume residual e capacidade 

pulmonar total, respectivamente. Foram realizadas três medidas reprodutíveis, com variação 

menor que 10%. Em média, foram realizadas de 3 a 5 vezes, sendo considerada, para análise, 

a maior medida. Os valores encontrados foram comparados com os previstos.
15

 

Os sintomas de depressão e ansiedade foram avaliados pelo inventário de depressão 

(BDI)
16

 e ansiedade (BAI)
17

 de Beck. São instrumentos de auto-avaliação, que consistem de 

uma escala com 21 itens, em que cada categoria consta de quatro alternativas, com a 

pontuação variando de zero a três, sendo zero a ausência de sintomas e 3 sintomas mais 

intensos.
 
As escalas variam de 0 a 63 pontos, sendo que, quanto maior o valor, pior os 

sintomas de depressão e ansiedade.
16

 

 

Análise dos dados 

Os dados sociodemográficos, clínicos, físico-funcionais, emocionais e a qualidade de 

vida foram expressos por meio de estatística descritiva. Para avaliar normalidade, foi utilizado 

o Kolmogorv Smirnov. Para comparação de médias entre as variáveis contínuas foi utilizado o 

teste t para amostras independentes ou Mann Whitney. Para correlações bivariadas foi 

utilizado o Pearson ou Sperman. 

A fim de determinar o poder preditivo das variáveis na DTC6, foi utilizada a análise 

de Regressão Linear Múltipla (RLM), com a seleção das variáveis pelo método stepwise. 

Todos os pressupostos para a realização da RLM, como a linearidade, homocedasticidade e 

ausência de multicolinearidade entre as variáveis de exposição, foram considerados para a 

seleção do modelo com maior poder preditivo. Variáveis com p<0,10 foram excluídas do 
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modelo. Adicionalmente, foi realizada a análise de regressão linear múltipla hierárquica 

(RLMH), a fim de verificar o poder preditivo dos dados sociodemográficos, clínicos, físico-

funcionais e emocionais agrupados. O nível de significância adotado para as análises foi de 

5% (p < 0,05).  

 

Resultados 

 A média de idade dos participantes foi de 56,7 ± 12,4 anos, 58% tinham menos de 60 

anos, 65,4% eram do sexo masculino (tabela 1). 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas da amostra  

Variável Media/ n Desvio padrão/ % 

Sociodemográficas   

Não caucasiano 60 74,1 

Com ocupação 12 14,8 

Renda até 3 salários (Reais) 77 95,1 

Com companheiro 47 58 

   

Variáveis Ecocardiográficas   

FEVE (%) 33,3 7,3 

DSVE( mm/m
2
) 54,3 6,7 

DDVE (mm/m
2
) 64,0 6,5 

   

CF I 15 18,5 

CF II 60 74,1 

CF III 6 7,4 

   

Tempo Diagnóstico >2 anos  59 72,8 

   

Número de Internações 0,43 0,82 

Nenhuma  internação 57 29,6 

   

FC (bpm) 69,8 12,8 

PAM (mmHg) 94,5 13,6 

   

IMC (kg/m
2
) 26,8 5,4 

   

Medicamentos 5,1 1,7 

   

Charlson 3,3 1,3 

   

Etiologia da IC   

Chagásica 35 43,2 

Idiopatica 15 18,5 

Hipertensiva 10 12,3 

FEVE- fração de ejeção do ventrículo esquerdo; DDVE- diâmetro diastólico de ventrículo esquedo; DSVE- diâmetro sistólico do ventrículo; CF- 
classe funcional; FC- frequência cardíaca; PAM- pressão arterial média; FC-frequência cardíaca; IMC-Índice de massa corporal. CF- classe funcional. 
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 A tabela 2 demonstra as características emocionais, qualidade de vida, características 

físico-funcionais, distância percorrida e Borg no teste de caminhada de seis minutos dos 

participantes da pesquisa.  

 

Tabela 2. Características emocionais, qualidade de vida, físico-funcionais e TC6 

Variável Média±desvio padrão/n Mediana/% 

 

Características Emocionais   

BAI 16,2±11,3 14,0 

BDI 13,5±10,3 11,0 

   

MLHFQ   

QV total 35,4±21,8 34,0 

Física 13,3±10,4 17,0 

Emocional 6,6±5,4 5,0 

   

Nível de atividade física    

Sedentários 46 56.8 

Ativos 35 43.2 

   

mMRC   

1 42 51,9 

2 17 21 

3 9 11,1 

4 1 1,2 

   

PImáx (cmH2O) 72,6 ± 26,0 70,0 

%PImáx 72,1 ± 21,8 71,8 

<80cmH2O 49 60,5 

PEmáx (cmH2O) 102,9 ± 43,6 97,0 

%PEmáx 95,8 ± 33,6 90,3 

   

% FPP 85,3 ± 17,1 83,9 

FPP (kgf) 31,9 ± 8,4 31,8 

   

% CVF 102,8 ± 17,7 100,4 

%VEF1 95,1 ± 22,3 95,0 

VEF1/CVF (%) 75,1 ± 10,9 77,0 

   

DTC6 (m) 445,13 ± 90,84 453,00 

>300m 78 96,3 

>450m 47 58 

%DTC6 79,76 ± 14,59 79,02 

BorgTC6 2,83 ± 2,11 2,00 

BAI- escore de ansiedade; BDI- escore de depressão, QV- qualidade de vida; PImáx- pressão inspiratória máxima; PEmáx- pressão 
expiratória máxima; FPP- força isométrica de preensão palmar; CVF- capacidade vital forçada; VEF1-volume expirado forçado no 
primeiro segundo; DTC6- distância percorrida  no teste de caminhada de seis minutos; BorgTC6: escala de dispneia máxima no teste 
de caminhada de seis minutos. 

 

A DTC6 foi menor em pacientes do sexo feminino, com classe funcional II e III e 

naqueles com MRC 2, 3 e 4. Quando considerada a distância prevista, permaneceu menor 
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DTC6 para as classes funcionais II e III para aqueles que relataram mMRC 2,3 e 4. Apesar de 

os ativos terem andado maior distância, houve apenas uma tendência de significância 

(p=0,07) (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Comparação da DTC6 entre os sexos, classe funcional (NYHA), nível de atividade física e dispneia nas atividades 

de vida diária (mMRC) 
VARIÁVEIS DTC6 p %DTC6 p 

Masculino 467,7±87,3* <0,01 81,0±14,4 0,96 

Feminino 402,3±82,8  77,2±14,8  

     

CF I 495,4±86,8* 0,01 87,6±12,1* 0,01 

CF II e III 433,6±88,3  77,9±14,5  

     

Sedentários 429,2±95,8 0,07 77,1±15,6 0,06 

Ativos 465,9±80,4  83,1±12,4  

     

mMRC (0 e 1) 472,4±85,9* <0,01 83,9±14,0* <0,01 

mMRC (2, 3 e 4) 398,6±80,4  72,7±12,8  

* p<0,05; CF- classe funcional ; mMRC- escala modificada de dispneia do Medical Research Council. 

 

 

A DTC6 apresentou correlação fraca a moderada, significativa, somente com as 

variáveis: idade (r=-0,27, p=0,01); PImáx (r=0,42, p<0,01); PEmáx (r=0,36; p<0,01); FPP 

(r=0,38, p<0,01); BorgTC6 (-0,22, p=0,04); Índice de Charlson (r=-0,25, p=0,02) e mMRC 

(r=-0,42, p<0,01). 

 Após testes de associação e exclusão de variáveis por colinearidade, foram 

selecionadas para o modelo múltiplo (método Stepwise) as variáveis em ordem decrescente de 

significância. Dessa forma, as seguintes variáveis permaneceram no modelo final para a 

variável dependente DTC6: mMRC (p<0,01); sexo (p<0,01), idade (p<0,01) e CVF (p=0,01). 

Essas variáveis explicaram, simultaneamente, 37% da variância na distância percorrida do 

TC6 da amostra avaliada (tabela 4). 
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Tabela 4 - Preditores de DTC6 em portadores de IC 

Modelos Preditores R
2
 Beta Erro Padrão t p 

1 mMRC 0,17 -0,41 11,51 -3,79 0,000 

       

2 
mMRC 

0,24 
-0,33 11,37 -3,14 0,002 

Sexo -0,29 20,66 -2,77 0,007 

       

3 

mMRC 

0,31 

-0,32 10,95 -3,13 0,003 

Sexo -0,31 19,89 -3,02 0,003 

Idade -0,26 0,76 -2,61 0,011 

       

4 

mMRC 

0,37 

-0,35 10,63 -3,48 0,001 

Sexo -0,36 19,68 -3,59 0,001 

Idade -0,29 0,74 -2,98 0,004 

% CVF 0,25 0,51 2,46 0,016 

mMRC-escala modificada de dispneia do Medical Research Council; %CVF-  percentual do previsto da capacidade vital forçada. 

  

No Modelo hierárquico observou-se que as variáveis clínicas e físico-funcionais foram 

as variáveis de melhor poder preditivo na DTC6, 40% e 33%, respectivamente (tabela 5). 

 

 

Tabela 5 - Peditores de DTC6 em categorias -hierárquica  

Modelos Preditores R
2
 Beta Erro Padrão t p 

Psicológicos 
BAI 

0,02 
-0,18 1,23 -1,20 0,234 

BDI 0,07 1,34 0,49 0,628 

       

Qualidade de vida 

QV física 

0,06 

-0,04 2,86 -0,11 0,911 

QV emocional 0,37 4,12 1,48 0,143 

QV total -0,44 1,94 -0,94 0,350 

       

S
o

c
io

d
e
m

o
g

rá
fi

c
o

s
 

Idade 
 

-0,30 0,78 -2,78 0,007 

Gênero 

0,28 

-0,29 20,24 -2,69 0,009 

Etnia 0,04 21,95 0,40 0,691 

Possui ocupação 0,13 26,81 1,19 0,238 

Renda -0,01 43,58 -0,13 0,897 

Situação Conjugal 0,24 20,15 2,19 0,032 

Tabagismo 0,02 34,19 0,15 0,883 

Etilismo -0,01 26,73 -0,14 0,893 

       

A
s
p

é
c
to

s
 

c
lí

n
ic

o
s
 

Nº de internações 

0,40 

-0,21 13,82 -1,67 0,099 

Tempo de diagnóstico -0,14 26,74 -1,12 0,268 

Chagásica 0,10 26,01 0,73 0,469 

Nº de Medicamentos 0,03 7,25 0,23 0,819 
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Charlson -0,23 9,22 -1,76 0,084 

FEVE 0,13 1,87 0,93 0,357 

DDVE -0,04 2,09 -0,28 0,784 

IMC -0,22 2,27 -1,65 0,104 

PAM 0,08 0,90 0,62 0,535 

FC 0,16 0,97 1,19 0,238 

       

A
s
p

é
c
to

s
 f

ís
ic

o
-f

u
n

c
io

n
a
is

 mMRC 

0,33 

-0,37 10,00 -3,73 <0,001 

IPAQ 0,15 18,41 1,47 0,145 

% PI MAX 0,14 0,49 1,14 0,256 

% PE MAX 0,15 0,34 1,20 0,234 

% FPP -0,33 0,55 -3,18 0,002 

% CVF 0,15 0,54 1,38 0,171 

VEF1/CVF 0,01 0,82 0,09 0,929 

BAI- escore de sintomas de ansiedade; BDI- escore de sintomas de depressão; QV- qualidade de vida FEVE- fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo; DDVE- diâmetro diastólico de ventrículo esquedo; DSVE- diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo; IMC- índice de 
massa corporal; PAM- pressão arterial média; FC- frequência cardíaca; mMRC-escala modificada de dispneia do Medical Research 
Council; IPAQ- nível de atividade física; PImáx-pressão inspiratória máxima; PEmáx- pressão expiratória máxima; FPP- força isométrica 
de preensão palmar; CVF- capacidade vital forçada; VEF1-volume expirado forçado no primeiro segundo. 

 

 
 

Discussão 

Os achados da presente pesquisa apontaramm para quatro variáveis preditoras de 

menor distância percorrida no TC6: sexo feminino, maior idade, menor CVF e maior escala 

de mMRC, simultaneamente, explicaram 37% de variância na distância atingida, durante o 

teste de caminhada de seis minutos. E outras cinco variáveis apresentaram correlação 

bivariada: PImáx, PEmáx, FPP, Borg TC6 e índice de Charlson. 

Dentre as variáveis preditoras, apontadas por alguns estudos, estão: idade, sexo, peso, 

IMC, fração de ejeção (FEVE), ansiedade, depressão, qualidade de vida, etiologia da IC, 

classe funcional (NYHA), fração N-terminal do pró-hormônio peptídeo natriurético do tipo B 

(NT-pro-BNP), taxa de filtração glomerular, frequência cardíaca (FC) de repouso e potência 

máxima no teste de esforço.
18-24

 

O sexo feminino aparece como preditor de menor DTC6, em estudo conduzido em 571 

portadores de IC e 668 sem diagnóstico de IC
19

; o mesmo ocorreu em estudo realizado com 

82 portadores de IC
22

. Em outros estudos, o sexo feminino também andou menor 

distância.
18,19

 

Em contrapartida, Bajraktari et al.
23

 avaliaram 147 indivíduos, mas não encontraram 

diferença na distância percorrida entre os sexos. Nesse estudo, o sexo feminino era mais 

jovem, com maior IMC e com maior FEVE que o grupo masculino; talvez, por serem mais 

jovens e com melhor função cardíaca tenham apresentado esse resultado.  
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 Em relação à idade, similarmente aos achados da presente pesquisa, um estudo, 

realizado na Polônia
20

, avaliou 243 homens com IC, em que, também, encontraram a idade 

como preditora independente de DTC6, assim como outros dois estudos realizados no Reino 

Unido
21,22

 com portadores de IC, com idade de 71 a 80,5 anos, respectivamente.  

Frankenstein et al.
19

 avaliaram 1035 portadores de IC, com média de idade de 54,9 

anos, encontraram correlação bivariada entre idade e DTC6, (r=-0,32, p<0,01); em 

contrapartida, na análise multivariada não foi significativa. Estudo, realizado por Adel et al.
18

, 

não encontrou relação entre o TC6 e idade, em que foram avaliados 40 portadores de IC, com 

a média de idade de 55,6 anos, 82,5% masculino. Segundo os próprios autores, o tamanho 

reduzido da amostra contribuiu para esse resultado. 

O aumento da idade é um fator que contribui para a menor distância percorrida
25

. Em 

adultos jovens, o VO2 pico declina de 8 a 10% por década e acelera com o avanço da idade, 

contribuindo para o descondicionamento cardiovascular e pulmonar. Além disso, outros 

fatores, que impactam na capacidade funcional, declinam com o avanço da idade como 

componentes psicológicos e função neuromuscular (presença de sarcopenia, redução da força 

muscular, flexibilidade, equilíbrio e cognição).
3
 

 
A influência do sexo, com relação à distância percorrida, pode ser atribuída ao fato de 

que os homens têm maior força muscular, além de maior massa muscular e maior altura
 
que 

as mulheres, dessa forma mulheres em geral apresentam pior desempenho na DTC6, por 

apresentarem características biológicas e estruturais que desfavorecem em relação ao sexo 

masculino,
26

 

 Em estudo conduzido no Reino Unido
21

 e na Holanda
24

, a função pulmonar foi 

avaliada como variável preditora, porém nenhum item da função pulmonar foi preditor de 

DTC6, nesses estudos. O estudo Holandês encontrou apenas associação entre VEF1, 

VEF1/CVF e capacidade pulmonar total com a DTC6, em portadores de IC. Agrawal et al.
27

 

correlacionaram a DTC6 com parâmetros espirométricos de 130 portadores de doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), com características semelhantes ao presente estudo, 

com média de idade de 55,6 anos e 58,4% masculino, encontraram correlação da DTC6 com 

VEF1 e CVF. 

A função pulmonar no portador de IC pode estar alterada, sobretudo se estiver 

associada à cardiomegalia, caracterizada pelo aumento da área cardíaca que, ao realizar 

competição de espaço intratorácico com os pulmões, realiza compressão pulmonar, 
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restringindo sua expansão.
28

 Em revisão sistemática, Silva et al.
28

 encontraram associação 

entre cardiomegalia e redução da PImáx, CVF e VEF1, em portadores de IC. 

Na presente pesquisa, CVF foi preditora independente de DTC6 na amostra avaliada, 

não foi avaliado o índice cardiotorácico, para verificar a existência de cardiomegalia; porém, a 

etiologia de maior prevalência foi a chagásica, que está frequentemente associada à 

cardiomegalia. Além disso, outros fatores estão associados a alterações da função pulmonar 

como a fraqueza muscular respiratória, congestão pulmonar crônica e derrame pleural, essas 

alterações diminuem a complacência pulmonar e aumentam o trabalho respiratório
29

. Na 

presente pesquisa, a força muscular inspiratória (PImáx) apresentou-se reduzida e 

correlacionou com a DTC6, fato que pode ter contribuído, juntamente com a cardiomegalia, 

na função pulmonar. Entretanto, necessita-se de maiores esclarecimentos acerca da influência 

da função pulmonar na DTC6, no portador de IC. 

 No atual estudo, a escala de mMRC foi preditora de DTC6. Valadares et al.
29

 

encontraram correlação do mMRC em portadores de IC com outro instrumento de avaliação 

de AVD, o London Chest Activity of Daily Living (LCAD) (r=-0,68, p<0,05) instrumento que 

apresentou forte correlação com o TC6 (r=-0,83, p<0,05). 

Camargo et al.
30

 encontraram correlação moderada entre mMRC e DTC6, em 50 

portadores de DPOC, 80% deles classificados em mMRC I e II, e média de DTC6 435m, 

semelhante ao presente estudo; porém, na análise multivariada não foi variável preditora. 

Trata-se de uma escala pouco utilizada na prática clínica em pacientes com IC, porém, em 

portadores de DPOC tem demonstrado ser de fácil aplicação e compreensão. Essa escala 

talvez possa ser uma alternativa rápida e simples de avaliação de estado funcional também no 

portador de IC. 

Na avaliação hierárquica os fatores clínicos e físico-funcionais tiveram maior impacto 

na DTC6. Os fatores sociodemográficos e emocionais tiveram pouco impacto, diferente de 

outros estudos em que os fatores emocionais, principalmente a depressão, tiveram associação 

com pior capacidade funcional; portanto, menor DTC6 
21,22,24

. A ocorrência dessas 

discordâncias pode residir nas características da população estudada, particularmente idade, 

gravidade da IC, comorbidades como DPOC e asma, presentes em alguns estudos e uso de 

dispositivo de auxílio de marcha, que não ocorreram na presente pesquisa. 

Esse estudo apresentou algumas limitações: as variáveis aqui analisadas responderam 

por menos da metade da variância da distância percorrida, outros contribuintes de 63% da 

variância necessitam de investigação. Acredita-se que fatores fisiológicos, aqui não avaliados, 
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possam explicar melhor essa variação, como função renal e peptídeo natriurético do tipo B 

(BNP), comumente citado em outros estudos como preditores de DTC6. O perfil da amostra 

da presente pesquisa foi composto por indivíduos que predominaram a CF I e II (NYHA) e da 

etiologia chagásica, talvez, ao incluir indivíduos com pior estado funcional, os resultados 

possam ser diferentes.  

Uma das dificuldades encontradas foi o fato de não haver homogeneidade da amostra 

das pesquisas encontradas, dificultando comparações. Tampouco padronização da realização 

do segundo teste e tamanho do corredor. Alguns estudos utilizaram corredores menores de 30 

metros e a maioria realizou apenas um teste. Sabe-se que a experiência prévia do teste 

interfere na distância percorrida, caracterizado como efeito do aprendizado
31

. 

Sexo e idade são variáveis previsíveis de impacto na DTC6, independente de ter IC 
25

; 

porém, função pulmonar e dispneia, nas atividades de vida diária, são variáveis modificáveis 

que podem estar alteradas no portador de IC. Além disso, houve correlação bivariada da 

DTC6 com Borg do TC6, índice de comorbidade de Charlson, força muscular respiratória e 

periférica (PImáx, PEmáx e FPP). Esses resultados indicam que a avaliação e a intervenção 

criteriosa e sistemática, por equipe multidisciplinar, são primordiais para melhor resultado e 

impacto na capacidade funcional do portador de IC. 

Somado a isso, a maioria dos avaliados era sedentário, apesar dos ativos terem andado 

mais que os sedentários, não houve significância estatística, apenas uma tendência. A prática 

de atividade física regular repercute na função muscular periférica, na função pulmonar, na 

tolerância ao exercício e na qualidade de vida, sendo, portanto, de vital importância para o 

portador de IC
32,33

. 

Os fatores que determinam a capacidade funcional são multifatoriais, dependendo de 

fatores demográficos, socioeconômicos, fisiológicos, culturais e psicossociais
34,35

; portanto, 

os preditores podem diferir entre os perfis culturais e sociodemográficos. Ademais, na 

presente pesquisa, houve uma prevalência da etiologia chagásica, por se tratar de região 

endêmica da doença de chagas no Brasil, diferente de outros estudos apontados por essa 

pesquisa.  

 

Conclusões 

Conclui-se que quatro variáveis foram determinantes de menor distância percorrida no 

teste de caminhada de seis minutos em portadores de IC crônica: pior dispneia nas atividades 

de vida diária (mMRC), sexo feminino, maior idade, menor capacidade vital forçada. Outras 
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variáveis, não exploradas na presente pesquisa, explicam outros 63%, indicando a 

multidimensionalidade da capacidade funcional de portadores de insuficiência cardíaca 

crônica. 
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6 CONCLUSÕES 

a) A média da qualidade de vida relacionada à saúde dos portadores de insuficiência 

cardíaca foi classificada como moderada; 

b) A maioria dos participantes andou mais de 300 metros no teste de caminhada de 

seis minutos, demostrando que uma minoria estava com capacidade funcional 

severamente afetada; 

c) Foram preditores de pior qualidade de vida escore total: mais sintomas de 

depressão, maior número de internações, maior dispneia nas atividades de vida 

diária (mMRC), menor capacidade vital forçada, mais sintomas de ansiedade e sexo 

feminino. Na dimensão física, os seguintes fatores foram preditores de pior estado: 

mais sintomas de depressão, não ter atividade profissional, maior frequência 

cardíaca de repouso e maior dispneia nas atividades de vida diária (mMRC). Já, na 

dimensão emocional foram preditoras de pior escore: mais sintomas de depressão, 

maior número de internações, sexo feminino e etiologia Chagásica; 

d) As variáveis preditoras de menor distância percorrida foram: maior dispneia nas 

atividades de vida diária (mMRC), sexo feminino, maior idade e menor capacidade 

vital forçada. Correlacionaram com a distância percorrida: idade, força muscular 

inspiratória e expiratória, força muscular periférica, dispneia durante o teste de 

caminhada de seis minutos, dispneia nas atividades de vida diária e comorbidades. 

e) Na análise hierárquica, as variáveis que tiveram maior poder preditivo na 

qualidade de vida, escore total e dimensão física foram: variáveis emocionais e 

físico-funcionais e na dimensão emocional as variáveis emocionais e clínicas. Na 

distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos, as variáveis clínicas e 

físico-funcionais tiveram maior poder explicativo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em recente documento a American Heart Association recomenda que a 

capacidade funcional seja a meta principal do tratamento de cardiopatas, em 

especial nos idosos, priorizando a utilização de instrumentos de fácil aplicação. 

Nesse sentido, testes funcionais como de caminhada, força muscular, entre outros, 

estarão cada vez mais presentes na prática clínica, podendo ser ferramenta de 

screening de status funcional e avaliação de eficácia terapêutica. Sabe-se que as 

doenças cardiovasculares, incluindo a insuficiência cardíaca, impactam na 

capacidade funcional por apresentarem sintomas como dispneia e fadiga. Além 

disso, podem alterar a função pulmonar e muscular periférica e impactar na saúde 

emocional dos seus portadores. Aliado a isso, existe a perda de capacidade 

funcional, inerente à idade, e o descondicionamento físico devido às limitações 

físicas impostas pela doença, tornando-se assim em um ciclo vicioso. 

O teste de caminhada de seis minutos é uma alternativa simples e 

reprodutível para avaliar a capacidade funcional de portadores de IC, além de ser 

preditor de pior desfecho nessa população. Por isso, esse teste vem sendo 

amplamente utilizado na prática clínica na avaliação do portador de IC. 

A qualidade de vida, relacionada à saúde (QVRS), é outro aspecto do cuidado 

que vem ganhando destaque, nas últimas décadas, no tratamento de diversas 

enfermidades crônico-degenerativas, uma vez que serve tanto para avaliar o impacto 

da doença na vida dos doentes, como avaliar intervenções terapêuticas. 

Dessa forma, o que motivou a realização desse estudo foi a possibilidade de 

identificar os principais fatores, que possam impactar no desempenho do teste de 

caminhada de seis minutos e na qualidade de vida de portadores de IC, para que 

assim possam ser avaliados precocemente buscando melhor qualidade da 

assistência. Ademais, foram utilizados instrumentos de fácil aplicação, não invasivos, 

além de serem de baixo custo, facilmente realizados por equipe multidisciplinar e 

pela equipe de atenção primária. Outro fator de motivação foi a carência de estudos 

nacionais com essa temática, o presente estudo é um dos poucos estudos nacionais 

que incluíram variáveis tão abrangentes sobre preditores de QVRS, e nenhum 

estudo nacional foi encontrado, até a presente data, sobre preditores de DTC6 em 

portadores de IC.  
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Algumas limitações foram identificadas nesse estudo: os resultados 

encontrados pela presente pesquisa dificultam extrapolar para os pacientes de IC 

com pior classificação funcional (NYHA), uma vez que predominou as classes I e II. 

Como a amostra foi obtida de um único serviço, também dificulta generalizações. As 

variáveis, aqui exploradas, não puderam explicar a maior parte da variação da 

DTC6, indicando que outros aspectos, não avaliados nesse estudo, influenciam em 

outros 63% da DTC6; entretanto, essas variáveis explicaram de forma robusta a 

QVRS (78%).  

 Esse estudo trouxe algumas contribuições: em relação à qualidade de vida, 

sintomas de depressão e ansiedade foram as principais variáveis preditoras em 

todas as dimensões e apenas 12% dos participantes faziam uso de medicamentos 

antidepressivos. Esse achado indica que pode haver um subdiagnóstico e 

subtratamento nessa população. Isso chama a atenção para a necessidade de 

avaliação periódica por profissional especializado, psicólogo e psiquiatra. Ademais, o 

instrumento utilizado por esse estudo visa triagem de sintomas e não o diagnóstico, 

havendo necessidade de avaliação especializada. Outro fato curioso foi a etiologia 

chagásica encontrada como preditora da dimensão emocional da qualidade de vida. 

Importante observar que essa etiologia não é a mais comum no Brasil, uma vez que 

é prevalente somente em áreas endêmicas da Doença de Chagas, como a região 

Centro-Oeste, indicando que os aspectos emocionais nessa população devem ser 

olhados com maior cuidado. 

Em relação à capacidade funcional, avaliada mediante a DTC6, as variáveis 

preditoras sexo e idade são variáveis, de certa forma, previsíveis; porém, o que 

chamou a atenção foi o impacto da escala de mMRC, pouco utilizada em portadores 

de IC, e a função pulmonar (CVF) na predição, tanto da DTC6, quanto da QVRS. Na 

análise bivariada, a força muscular respiratória (PImáx e PEmáx) e periférica (FPP) 

correlacionaram com a DTC6, variáveis passíveis de avaliação e intervenção.  

Na análise hierárquica, os aspectos emocionais, para a QVRS, e os aspectos 

clínicos, para a DTC6, foram as variáveis que tiveram maior impacto, e 

secundariamente os aspectos físico-funcionais. Sabe-se que, além do tratamento 

farmacológico e medidas comportamentais e dietéticas, a abordagem não 

farmacológica apresenta igual importância para o manejo do portador de IC; 

sobretudo, a participação em Programas de Reabilitação Cardíaca que, 
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sabidamente, influenciam na saúde físico-funcional e emocional de cardiopatas. 

Assim, programas incluindo exercício físico aeróbio, resistido, treinamento muscular 

respiratório e manejo psicológico podem ter grande impacto na qualidade de vida e 

na capacidade funcional do portador de IC. 

Os estudos, encontrados sobre essa temática, envolvem populações com 

perfis sociodemográficos, clínicos e culturais diferentes da presente pesquisa, 

explicando as diferenças de variáveis preditoras encontradas. Isso aponta para a 

necessidade de mais estudos nacionais, com amostra maior, que incluam indivíduos 

com pior classe funcional, para melhor identificar os fatores que predizem a DTC6 e 

a QVRS dos portadores de IC crônica. 

 

 

 

 



 

97 

 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 

ABURUZ, M. E.; et al. Quality of Life for Saudi Patients With Heart Failure: A Cross-
Sectional Correlational Study. Global Journal of Health Science, v.8, n.3, p. 49-58, 
2016. 
 

ADEL, W.; et al. Predictors of Functional Capacity in Chronic Heart Failure: 
Echocardiography Versus Six-Minute Walk Test. Journals of Cardiology and Currents 
Research, v.2, n.4, p. 00071, 2015. 
 

ATS: Statement: Guideline for the Six-minute Walk Test. American Journal 
Respiratory Critical Care Medicine, v.166, p 111-117, 2002a. 
 
ATS/ERS. Statement on Respiratory Muscle Testing. American Journals Respiratory 
Critical Care Medicine, v. 166, p.518-624, 2002b 
 

BAERT, A.; et al. Predictive factors for Health-related Quality of Life in Congestive 
Heart Failure: systematic review. Europe Journals Public Health, v.26 (suppl-1): 
ckw174.118, 2016. 
 
BAJRAKTARI, G.; et al. Gender related predictors of limited exercise capacity in 
heart failure. IJC Heart & Vessels, v. 1, p. 11-16, 2003.  
 
BECK, A. T.; et al. The Beck Ansiety inventory. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, v.56; p. 893-897, 1988a. 
 
BECK, A. T.; STEER, R. A.; GARBIN, M. G. Psychometric Properties of the Beck 
Depression Inventory: Twenty-Five Years of Evaluation. Clinical Psychology Review, 
v. 8, p. 77-100,1988b. 
 
BEHLOULI, H.; et al. Identifying relative cut-off scores with neural networks for 
interpretation of the Minnesota Living with Heart Failure questionnaire. Conference 
Proceedings IEEE Engineering Medicine and Biology Society. p. 6242-6, 2009. 

 
BELARDINELLI, R.; et al. Randomized, controlled triall of long-term moderate 
exercise training in chronic heart failure: Effects on functional capacity, quality of live 
and clinical outcome. Circulation, v.99, p.1173-1182, 1999. 
 
BERTANI, I. F.; et al. Instrumentos e métodos para medir qualidade de vida. Revisa 
da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, v.15, n.5 (Supl A), p. 8-15, 
2005. 
 



 

98 

 
 
 
 

BITTNER, V.; et al. Prediction of mortality and morbility with a 6-min walk test in 
patients with left ventricular dysfunction. Journal of American Medicine Association, v 
270, p.1702-7, 1993. 
 
BLACK, L. F., HYATT, R. E. Maximal respiratory pressures: normal values and 
relationship to age and sex. American Review Respiratory Disease, v. 99, n. 5, 
p:696-702, 1969. 
 
BOCALINI, D. S.; dos SANTOS, L.; SERRA, A. I. Physical exercise improves the 
functional capacity and quality of life in patients with heart failure. Clinics, v. 65, p. 
437-42, 2008. 
 
BOCCHI, E. A. et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. III Diretriz Brasileira de 
Insuficiência Cardíaca Crônica. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 92 (6 Suppl I), 
p.1-71, 2009a. 
 
BOCCHI, E. A.; FERREIRA, S. M. A Fisiopatologia da insuficiência cardíaca. In: 
Tratado de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. 2ª ed. 
Barueri: Manole, 2009. v. 01, p 1029-1039b. 
 
BOCCHI, E. A.; et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atualização da Diretriz 
Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica - 2012. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, v.98; p.1-33, 2012c. 
 
BORG, G. A. Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine Science Sports 
Exercise, v.14, n 5; p.377-81, 1982. 
 
BRANDÃO, L. F. S. Preditores de Qualidade de Via Relacionada à Saúde de idosos 
com Insuficiênia Cardíaca [Dissertação]. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 
2013. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE (DATASUS). Óbitos p/ocorrência por capítulo 
CID-10 segundo Região. [citado em 2015 dez 03]. Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10uf.def> . Acesso em 10 
de julho de 2017. 
 
BRITTO, R. R.; SOARES, S. S.; LIMA, M. P. O uso do teste de caminhada de seis 
minutos na avaliação e no acompanhamento de pacientes com insuficiência 
cardíaca: revisão da literatura. Revista da Sociedade de cardiologia do Estado de 
São Paulo, v.14, (supl 6), p. 10-20, 2004. 
 
CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 255p 
 
CAMELO JUNIOR, J. S.; TERRA FILHO, J.; MANÇO, J. C. Pressões respiratórias 
máximas em adultos normais. Jornal de Pneumologia, v.11 n.4, p.181-4,1985. 



 

99 

 
 
 
 

CARVALHO, V. O.; et al. Validação da versão português do Minnesota Living with 
heart failure questionnaire. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 93, n.01, p.39-44, 
2009. 
 
CHARLSON, M. E.; et al. New Method of Classifying Prognostic Comorbidity in 
Longitudinal Studies: Development and Validation. Journal of Chronic Diseases, 
v.40, p.373-383, 1987. 
 
CICONELLI, R. M.; et al. Tradução para língua portuguesa e validação do 
questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). 
Revista Brasileira de Reumatologia v.39. n.3 p. 143-150, 1999. 
 
COMIN-COLET, J.; et al. Iron deficiency isakey determinant fhe althrelated quality of 
life in patients with failure regardless of anaemia status. European Journal of Heart 
Failure, n15, p.1164–1172, 2013. 
 
CONCEIÇÃO, A. P. Preditores da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde de 
Portadores de Insuficiênia Cardíaca [Dissertação]. São Paulo: Escola de 
Enfermagem, USP, 2015. 
 
CORRÀ, U.; et al. Oscillatory ventilation during exercise in patients with chronic heart 
failure. Chest, v.121; p: 1572-80, 2002. 
 
DALL’AGO, P. et al.  Inspiratory Muscle Training in \patients with hesrt failure and 
inspiratory muscle weakness. Journal of the American College of Cardiolology, v. 47, 
n.4 p.757-63, 2006. 
 
JONG, M. J., MOSER, D. K. AN, K., CHUNG M. I. Anxiety is not manifested by 
elevated heart rate na blood pressure in acutely ill cardiac patients. Europe Journal of 
Cardiovasc Nursing, v.3, p. 247-253, 2004. 
 
DEKKER, R. L.; et al. Depressive Symptom Trajectory Predicts 1-year health related 
Quality of  Life in Patients with Heart failure. Journal of Cardiac Failure, v. 17, n. 9, p. 
755-763, 2011. 
 
DIBELLO, J. R., et al. Associatin between low muscle mass, functional limitations 
and hospitalisation in heart failure: NHANES 199-2004. Age and Ageing, v.44, p. 
948-954, 2015. 
 
DIRETRIZES PARA TESTE DE FUNÇÃO PULMONAR. Jornal de Pneumologia, v.28 
(Sup 3), p. 1-81, 2002. 
 
DOURADO, V. Z.; VIDOTTO, M. C.; GUERRA, R. L. F. Equações de referência para 
os testes de caminhada de campo em adultos saudáveis. Jornal Brasileiro de 
Pneumologia, v. 37, n.5 p. 607-614, 2011. 
 



 

100 

 
 
 
 

ENRIGHT, P.L. The six-minute walk test. Respiratory Care, v.48, v. 8; p.v.48, v. 8; 
p.783-8, 2003. 
 
EVANS, A. S.; et al. Respiratory muscle strength in Chronic Heart Failure. Thorax, v. 
50, p. 625-628, 1995. 
 
FARIS, R.; et al. Clinical depression  is common and significantly associated with 
reduced survival in patients with non-ischaemic heart failure. Europe Journal of Heart 
Failure, v. 4, p. 541-551, 2002. 
 
FERRIS, B. G. Epidemiology Standardization Project (American Thoracic Society). 
Am Rev Respiratory Disease, v118 n6, p.1-120,1978. 
 
FESS, E. E. Grip strength. In: Casanova JS, editor. Clinical assessment 
recommendations. 2nd ed. Chicago: American Society of Hand Therapists, p. 41–45, 
1992. 
 
FORGIARINI JUNIOR, L. A.; et al. Avaliação da Força Respiratória e da Função 
Pulmonar em `Pacientes com Insuficiência Cardíaca. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, v.89, n.1, p.36-41, 2007. 
 
FORMAN, D. E.; et al.  Prioritizing Functional Capacity as a Principal end pont for 
Therapies Oriented to Older Aduolts with Cardiovascular Disease. Circulation, v135, 
p e894-918, 2017. 
 
FOTOS, N. V., Giakoumidakis, K., Kollia, Z., Galanis, P.Copanitsan, Pananoudaki, 
E., & Brokalaki, H. Health-related quality  of life of patients with severe heart  failure. 
A cross-sectional multicentre study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(3), 
686-694. 2013. 
 
FRANKENSTEIN, L.; et al. Gender and age related predictive value of walk test in 
heart failure: Do anthropometrics matter in clinical practice? International Journal of 
Cardiology , v.127, p.331–336, 2008. 
 
FÜLSTER, S.; et al. Muscle wasting in patients with chronic heart failure: results from 
the studies investigating comorbidities aggravating heart failure (SICA-HF). European 
Heart Journal, v.34, p.512–519, 2013. 
 
GALLAGHER, R.; et al. Quality of life, social support and cognitive impairment in 
heart failure patients without diagnosed dementia. International Journal of Nursing 
Practice. v.22, p. 179-188, 2016. 
 
GARIN, O.; et al. Validación de La version española del Minnesota Living with Heart 
Failure Questionaire. Revista Espanhola de Cardiologia. v. 61, n.3, p: 251-259, 2008. 
 



 

101 

 
 
 
 

GASTELURRUTIA, P.; et al. Effect of fragility on qualitity of life in patients with heart 
failure. American Journals of. Cardiology, v.112, p.1785-89, 2013. 
 
GO, A. S.; et al; American Heart Association Statistics Committee and Stroke 
Statistics Subcommittee.Heart disease and stroke statistics--2014 update: a report 
from the American Heart Association. Circulation, v 129, n 3,p. e28-e292, 2014. 
 
GODARD, M. P.; et al. Skeletal muscle molecular alterations precede whole-muscle 
dysfunction in NYHA Class II heart failure patients. Clinical Interventions in Aging, 
v.7, p. 489-497, 2012. 
 
GONZAGA. Função pulmonar em pacientes portadores de insuficiência cardíaca 
crônica associada a distúrbio respiratório do sono [Tese]. São José dos Campos: 
Universidade Vale do Paraíba; 2006. 
 
GORENSTEIN, C.; ANDRADE, L. Validation of a Portuguese version of the Beck 
Depression Inventory and the State-Trait Anxiety Inventory in Brazilian Subjects. 
Brazilian. Journal of Medical and Biological Research, v.29, p.453-457, 1996. 
 
GOTT, M.; et al. Predictors of the quality of life of older people with heart failure 
recruited from primary care. Age and Ageing, v.35, p. 172–177, 2006.  
 
GRAVINA, C. F.; ROSA, R. F.; FRANKEN, R. A.; FREITAS, E. V.; LIBERMAN, A.; et 
al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. II Diretrizes Brasileiras em Cardiogeriatria. 
Arquivos Brasilerios de Cardiologia, v. 95 (3 supl 2), p. 1-112, 2010. 
 
GUAZZI, M. Alveolocapilar membrane dysfunction in heart failure. Chest, v.124, p. 
1090-1092, 2003. 
 
GUIMARÃES, L. H. C. T.; et al. Avaliação da Capacidade Funcional de Idosos em 
Tratamento Fisioterapêutico. Revista Neurociências, São Paulo, v.12, n. 3, jul./set. 
2004. 
 
HALLAS, C. N.; et al. Depression and perceptions about heart failure predict quality 
of life in patients with advanced heart failure. Heart & Lung, v.40, n. 2, p. 111-121, 
2011. 
 
HAMMOND, M. D.; BAUER, K. A.; SHARP, J. T. Respiratory muscle strength in 
congestive heart failure. Chest, v. 98, p.1091-4, 2004. 
 
HASKELL, W. L.; et al. Physical activity and public heath: updated adults from the 
American College of Sports Medicine and American Heart Association. Circulation, 
v.116, n.9, p.1081-93, 2007. 
 



 

102 

 
 
 
 

HAWORTH, J. E., et al. Prevalence and predictors ao anxiety and depression in a 
sample of chronic heart failure patients with left venticular systolic dysfunction. The 
European Journal of Heart Failure, v. 7, p. 803-808, 2005. 
 
HELITO, R. A. B.; et al. Qualidade de vida dos candidatos a transplante de coração. 
Revista Brasileira Cirurgia Cardiovascular, v. 24, n.1, p. 50-57, 2009. 
 
HEO, S.; et al. Predictors And Effect Of Physical Symptom Status On Health-Related 
Quality Of Life In Patients With Heart Failure. American Jounals Critical Care, v. 17, 
n.2, p. 124-133, 2008. 
 
HERDY, A. H.; et al.  Sociedade Brasileira de Cardiologia. Diretriz Sul-Americana de 
Prevenção e Reabilitação Cardiovascular. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, n.103 
(2Supl.1) p.1-31, 2014. 
 
HERR, J. K., et al. Heart failure symptom clusters and functional status – a cross-
sectional study. Journal of Advanced Nursing, v. 71, n.6, p. 1274-1287, 2014. 
 
HIRSCHFELD, R. M.; KELLER, M. B.; PANICO, S. et al. The National Depressive 
and Manic-Depressive Association Consensus Statement on the Undertreatment of 
Depression. JAMA, v. 277, p.333-40, 1997. 
 
HUGHES, P.; et al. Diaphagm strength in chronic  heart failure. American Journal 
Respiratory Critical Care Medicine, v.160, p. 529-34, 1999.  
 
INGLE, L; et al. Poor relationship between exercise capacity and spirometric 
measurements in patients with more symptomatic heart failure. Journal Cardiac 
Failure, v.11, n.8, p.619-623, 2005. 
 
IWAMA, A. M.; et al.  The six-minute walk test and body weight-walk distance product 
in healthy Brazilian subjects. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, v. 
42, p.1080-85, 2009. 
 
IZAWA, et al. Handgrip strength as a predictor of prognosis in Japanese patients with 
congestive heart failure. Europe Journal Cardiovasculary Prev Rehabilitation., v.16, 
n.1, p. 21-7, Feb, 2009. 
 
JAENISCH, R. B.; et al. Respiratory Muscle Training improves hemodynamics 
autonomic function, baroreceptores sensitivity and respiratory mechanics in rates 
with heart failure. Journal of Applied Physiology, v. 111, n. 6, p. 1664-70, 2011. 
 
JESSUP, M.; et al. 2009 focused update: Accf/aha guidelines for the diagnosis and 
management of heart failure in adults: A report of the american college of cardiology 
foundation/american heart association task force on practice guidelines: Developed 
in collaboration with the international society for heart and lung transplantation. 
Circulation, v.119, p. 1977-2016, 2009. 



 

103 

 
 
 
 

JIANG, W.; et al. Prognostic value of anxiety and depression in patients with chronic 
heart failure. Circulation, v. 110, p. 3452-3456, 2004. 
 
JÓNSDÓTTIR, S.; et al. The effect of physical training in chronic heart failure. The 
European Journal of Heart Failure, v.8 p: 97-101, 2006. 
 
LAGE, S. G.; KOPEL, L. Insuficiência cardíaca- fisiopatologia e o eixo neuro-
humoral. In: Manual de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2000. p 28-31. 
 
LEE, K. S. et al. Depressive Symptoms, healt;h-related quality of life, and cardiac 
event-free survival in patients with heart failure: a mediation analysis. Quality of Life 
Research, v.23, p. 1869-1876, 2014. 
 
LOHSE, M. J., ENGELHARDT, S., ESCHENHAGENT, T. What is the role of β 
adrenergic signaling in Heart Failure? Circulation Research, v. 93, p. 896-906, 2003. 
 
LOO, D. W. Y.; et al. Self-efficacy and depression predicting the health related quality 
of tehe life of outpatients with chronic heart failure in Singapor. Nursing Research, v. 
32, p. 148-155, 2016. 
 
LORD, S. R.; MENZ, H. B. Physiologic, Psychologic, and Health Predictors of 6-
Minute Walk Performance in Older People. Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, v.83, p. 907-9011, 2002.  
 
MARCHI, R.; GURGEL, C. B. F. M. Depressão e doença de Chagas. Revista 
Brasileira de Clínica Médica, v.9, n.5, p.325-8, 2011. 
 
MARTINELLI, V. P. Avaliação do estado de saúde percebido e do impacto da 
insuficiência cardíaca por pacientes em seguimento ambulatorial. [dissertação]. 
Ribeirão Preto: Faculdade de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2008. 
 
MATHIOWETZ, V.; et al.. Grip and pinch strength: normative data for adults. 
Archives Physic Medicine Rehabilitation, n.66, p.69-72, 1985. 
 
MATSUDO, S. M.; et al. Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ): 
estudo de validade e reprodutibilidade no Brasil. Revista de Atividade Física & 
Saúde, v.6, n.2, p.5-18, 2001a. 
 
MATSUDO, S. M.; et al. Nível de Atividade física da população do Estado de São 
Paulo: análise de acordo com o gênero, idade, nível de socioeconômico, distribuição 
geográfica e de conhecimento. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 10, n. 
4, p.41-50, 2002b. 
 
McMURRAY, J.; et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and 
chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute 



 

104 

 
 
 
 

and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in 
collaboration with the Heart. Europe Journal of Heart Failure, v.14, p.803-69, 2012. 
 
MEIRELLES, et al. Efeito da atividade física supervisionada após 6 meses de 
reabilitação cardíaca: experiência inicial. Revista da Sociedade de Cardiologia do 
Estado do Rio de Janeiro, v.19, n 6; p.474-481, 2006.  
 
MEYER, F. J.; BORST, M. Prognostic significance respiratory muscle dysfunction in 
congestive heart failure: clinical correlation and prognostic significance. Circulation, 
v.103, p.2153-2158, 2001. 
 
MILLER, M. S.; et al. Mechanisms Underlying Skeletal Muscle Weakness in Human 
Heart Failure Alterations in Single Fiber Myosin Protein Content and Function. 
Circulation Heart Failure, v.2, n. 6, p.700-706, 2009. 
 
MILLS, P. J.; et al. Sleep and Health-Related Quality of Life in Heart Failure. 
Congestive Heart Failure, v. 15, n. 5, p. 228–233, 2009.  
 
MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z .M. A.; BUSS, P. M.; Qualidade de Vida e saúde: um 
debate necessário. Ciências e Saúde Coletiva, v.5, n.1; p.7-18, 2000. 
 
MORAES, R. S.; et al. Diretriz de reabilitação cardíaca. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia,v.84, n.5, p.431-40, 2005. 
 
MORAIS, E. R.; et al. Efeitos do exercício físico não supervisionado na qualidade de 
vida e na capacidade funcional de portadores de insuficiência cardíaca crônica. 
UNOPAR Científica Ciências Biológicas e da Saúde, v.15, n.2, p. 97-103, 2013. 
 
MOREIRA, D; et al. Abordagem sobre preensão palmar utilizando dinamômetro 
Jamar®: uma revisão de literatura. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v.11, 
n.2, p.95-99, 2003. 
 
MOSOVICH, S. A.; et al. Chagas disease as a mechanistic model for testing a novel 
hypothesis. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v.41, n.1, p.70-72, 
2008. 
 
MOURA, R. N. Função cognitiva e capacidade funcional são Preditores de qualidade 
de vida em pacientes idosos com insuficiência cardiaca. [Tese]. Botucatu, São 
Paulo: Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual de São Paulo, 
2013. 
 
NAGAI, T; OKITA, K; YONEZAWA, K. Comparisons of the skelaetal muscle 
metabolic abnormalities in the arm and leg muscles of patients with Chronic Heart. 
Failure Cirurculation Journal, v.68, p.573-579, 2004. 
 



 

105 

 
 
 
 

NANAS, S.; et al. Respiratory muscle performance is related to oxygen kinetics 
during maximal exercise and early recovery in patients with congestive heart failure. 
Circulation, v.100, n.5, p. 503-8, 1999.  
 
NASO, F. C.; et al. Correlações entre variáveis respiratórias e funcionais na 
insuficiência cardíaca. Revista Portuguesa de Pneumologia, v. 15, n.5, p.875-890, 
2009. 
 
NEDER, J. A.; et al. Reference values for lung function tests. II. Maximal respiratory 
pressures and voluntary ventilation. Brazilian Journal of Medical and Biological 
Research, v.32, n.6, p. 719-727, 1999. 
 
NEGRÃO, C. E.; et al. Evidências atuais dos benefícios do condicionamento físico 
no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Revista da Sociedade de 
Cardiologia de São Paulo, v.4, n.1, p.147-55, 2004a. 
 
NEGRAO, C. E.; MIDDLEKAUFF, H. R. Adaptations in autonomic function during 
exercise training in heart failure. Heart Failure Revew, v.13, p. 51-60, 2008b.  
 
NEWHOUSE, A., JIANG, W. Heart Failure and Depression. Heart Failure, v. 10, p. 
295-304, 2014b. 
 
NOGUEIRA, I. D. B.; et al. Correlação entre qualidade de vida e capacidade 
funcional na insuficiência cardíaca. Sociedade Brasileira de Cardiologia de São 
Paulo, v. 95, n.2,  p. 238-243, 2010. 
 
OLIVEIRA JUNIOR, M. T.; GUIMARÃES, G. V.; BARRETO, A. C. P. Teste de 6 
minutos em insuficiência cardíaca. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v.67, n.6 
p.373-374, 1996. 
 
OLIVEIRA, T. C. T.; CORREIA, D. M. S.; CAVALCANTI, A. C. D. Impacto da 
Insuficiência Cardíaca no cotidiano: percepção do paciente em acompanhamento 
ambulatorial. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, n.97 (supl 2), p.1-37, 2011. 
 
OSAKI, Y. Qualidade de vida e sintomas depressivos em portadores da doença de 
Chagas em atendimento no Ambulatório do Grupo de Estudos em Doença de 
Chagas – GEDoCh / UNICAMP [dissertação]. Campinas (SP): Universidade 
Estadual de Campinas, 2008. 
 
PANTILAT, S. Z.; et al. Etiology of Pain and Its Association with Quality of Life 
among Patients with Heart Failure. Journal of Palliative Medicine, v.19, n.12, p, 1254-
1259, 2016. 
 
PELEGRINO, V. M.; DANTAS, R. A. S.; CLARK, A. M. Determinantes da qualidade 
de vida relacionada à saúde em pacientes ambulatoriais com insuficiência cardíaca. 



 

106 

 
 
 
 

Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 19, n. 3, p. 07 telas, 2011. Disponível 
em <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n3/pt_02.pdf> acesso em 02 de julho de 2017. 
 
PENA, F. M.; et al.  Insuficiência cardíaca e depressão: uma associação com 
desfechos negativos. Insuficiência Cardíaca, v.6, n. 4, p. 170-178, 2011. 
 
PEREIRA, C. A. C.; SATO, T.; RODRIGUES, S. C. Novos valores de referência para 
espirometria forçada em brasileiros adultos da raça branca. Jornal Brasileiro de 
Pneumologia, v. 33, n. 4, p. 397-406, 2007. 
 
PEREIRA, E. F.; TEIXEIRA, C. S.; SANTOS, A. Qualidade de Vida: abordagens, 
conceitos e avaliação. Revista Brasileira de Educação Física do Esporte, v. 26, n2, 
.p. 241-50, 2012. 
 
PINA, J. L.; et al. Exercise and Hart Failure: A Statement  fron the American Heart 
Association Commitee on Exercise. Rehabilitation and Prevention. Circulation, v.107, 
p.1210-1225, 2003. 
 
PLENTZ, R. D. M.; et al. Treinamento muscular respiratório em pacientes com 
insuficiência cardíaca: metanálise de estudos randomizados. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, v.99, n.2, p.762-71, 2012. 
 
POLLENTIER, B.; et al. Examination of the six minute walk test to determine 
functional capacity in people with chronic heart failure: systematic review. 
Cardiopulmonar Physical Therapic Journal, v. 21, n.1; p. 13-21, 2010. 
 
RASSI, S.; et al. Sobrevida e fatores prognósticos na insuficiência cardíaca sistólica 
com início recente dos sintomas. Arquivos Brasilerios de Cardiologia, v. 4, p. 309-13, 
2005. 
 
RECTOR, T.S.; COHN, J.N. Assessment of Patient Outcome with the Minnesota 
Living with Heart failure Questionnaire: Reliability and validity during a randomized, 
double-blind, placebo-controlled trial of pimobendan. Am Heart J., v.124, p.1017-25, 
1992. 
 
REHN, T. A, et al. Intrinsic skeletal muscle alterations in chronic heart failure 
patients: a disease-specific myopathy or a result of deconditioning? Heart Failure 
Revew, v.17, p.421–436, 2012.  
 
REIS, M. M.; ARANTES, P. M. M. Medida da força de preensão manual – validade e 
confiabilidade do dinamômetro Saehan. Fisioterapia e Pesquisa, v.18, n.2, p. 176-81, 
2011. 
 
RIBEIRO, J. P.; et al. Respiratory muscle function and exercise intolerance in heart 
failure. Currents Heart Failure Reports, v.6, n.95, p 96-101, 2009. 
 



 

107 

 
 
 
 

ROSA, T. E. C.; et al. Fatores determinantes da capacidade funcional entre idosos. 
Revista Saúde Pública, v.37, n.1, p.40-48, 2003. 
 
 
ROSTAGNO, C.; et al. Prognostic value of 6-minute walk corridor test in patients with 
mild to moderate heart failure: comparison whit other methods of functional 
evaluation. Europe Journal of Heart Failure, v. 5, p.247-52, 2003. 
 
RUBIN, V. S. M.; et al. Valor prognóstico do teste de caminhada de seis minutos na 
insuficiência cardíaca. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 86, n.2, p. 120-125, 
2006. 
 
RUTLEDGE, T.; et al. Depression in Heart failure a meta-analytic review of 
prevalence, intervention effects, ans associations with clinical outcomes. Jounal of 
the American College of Cardiology, v.48, n. 8, p. 1527-1537, 2006. 
 
SANTOS, C. B. S. Avaliação da função pulmonary e de fatores associados em 
indivíduos com insuficiência cardiac [Dissertação]. Salvador, Bahia: Universidade 
Federal da Bahia, Escola de Enfermagem, 2015a. 
 
SANTOS, J. J. A.; PLEWKA, J. E. A.; BROFMAN, P. R. S. Qualidade de Vida e 
Indicadores Clínicos na Insuficiência Cardíaca: Análise multivariada. Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, v.93, n.2, p. 159-166, 2009b. 
 
SEIDL, E. M. F.; ZANNON, C. M. L. C. Qualidade de vida e saúde: aspectos 
conceituais e metodológicos. Cadernos de Saúde Pública, v.20, n. 2, p. 580-588, 
2004. 
 
SHIMIZU, Y. et al. The effects of Depression on the Course of Functional Limitations 
in Patients with Chronic Heart Failure. Journal of Cardiac Failure, v. 17, n. 6, p. 503-
510, 2011. 
 
SIMÕES, M. V.; MARQUES, F.; O’CONNELL, J. L. Diagnóstico, classificação e 
prognóstico da insuficiência cardíaca: in Tratado de cardiologia da sociedade de 
cardiologia do estado de São Paulo. 2º ed. Barueri: Manole, 2009. p 1040-54. 
 
SOARES, D. A.; et al. Qualidade de vida em portadores de insuficiência cardíaca. 
Acta Paulista de Enfermagem, v. 21, n.2, p: 243-248, 2008. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. Diretrizes para 
testes de função pulmonar. J Pneumol, v. 28, n. 3, p. 1-221, 2002. 
 
TENG, C. T.; HUMES, E. C.; DEMETRIO, F. N. Depressão e comorbidades clínicas. 
Revista de Psiquiatria Clínica, v.32, n. 3, p. 149-159, 2005. 
 



 

108 

 
 
 
 

THE WHOQOL GROUP. The World Health Organization Quality of Life assessment 
(WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science e 
Medicine, v.41, n. 10, p: 1403-1409, 1995.  
 
USZKO-LENCER, N. H. M. K.; et al. Reliability, constructo validity and deteminants 
of 6-minute walk test performance in patients with chronic heart failure. International 
Journals of Cardiology, v.240, p. 285-290, 2017. 
 
VÉRONIQUE, L. R. Epidemiology of Heart Failure. Circulation Research , v. 113, n. 
6, p. 646-659, 2013. 
 
VIEIRA, G. C. A.; et al. Avaliação da Qualidade de Vida em pacientes com 
Insuficiência Cardíaca em Acompanhamento Ambulatorial. In Anais do X Congresso 
Brasileiro de Insuficiênica Cardíaca, Belo Horizonte. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, n. 97 (supl 2), p.35, 2011.  
 
VISMARI, L.; ALVES, G.J.; NETO, J. P. Depressão, antidepressivos e sistema 
imune: um novo olhar sobre um velho problema. Revista de Psiquiatria Clínica, v.35, 
n.5, p.196-204, 2008. 
 
VONGMANY, J.; et al. Anxiety in chronic heart failure  and the risk of increased 
hospitalisations and mortality: A systematic review. European Journal of 
Cardiovascular Nursing, v.15, n. 7, p.478 -485, 2016.  
 
WEGRZYNOWSKA-TEODORCZYK, K.; et al. Distance covered during a six-minute 
walk test predicts long-term cardiovascular mortality and hospitalisation rates in men 
with systolic heart failure: an observational study. Journal of Physiotherapy, v.59, p. 
177-187, 2013. 
 
WHO (World Health Organization). Physical Activity. Folha Informativa N° 385 - 
Fevereiro de 2014. Disponível em < 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/>. Acesso em 08 de outubro de 
2017. 
 
WITHAM, M. D.; et al. Predictors of exercise capacity and everyday activity in older 
heart failure patients. Journal of Europe Heart Failure, v.8, p. 203-207, 2006. 
 
WITTE, K. K.; CLARK, A. L. Why does chronic heart failure cause breathless- ness 
and fatigue? Progress in Cardiovascular Disease, v.49, p. 366–384, 2007. 
 
YOHANNES, A. M., et al. Depression and anxiety in heart failure and chronic 
obstructive pulmonar disease: prevalence, relevance, clinical implications and 
management principles. International Journal of Geriatric Phychiatry, v.25, p. 1209-
1221, 2010. 
 



 

109 

 
 
 
 

YU, H.; et al. Ethnicity, Functional Cass, Depression, Anxiety, and Perceived Control 
are Predictors of Health-Related Quality of Life in Patients With Heart Failure. Journal 
of Cardiac Failure, v. 18 (8S), p. S84, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

110 

 
 
 
 

APÊNDICES E ANEXOS 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

APÊNDICE B – FICHA DE TRIAGEM E CARACTERISTICAS CLINICAS 

APÊNDICE C – FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRAFICOS 

APÊNDICE D –  FICHA DE AVALIAÇÃO FISICO-FUNCIONAL 

ANEXO A – PARECER DO COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA 

ANEXO B - QUESTIONÁRIO IPAQ CURTO 

ANEXO C – QUESTIONÁRIO BAI E BDI 

ANEXO D –  QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA (MLHFQ) 

ANEXO E – VALORES DE REFERÊNCIA DA FORÇA DE PREENSÃO PALMAR 
 

ANEXO F– NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS  

ANEXO G – DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

111 

 
 
 
 

Apêndice A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
TCLE 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma pesquisa. 

Meu nome é Elizabeth Rodrigues de Morais, sou a pesquisadora responsável e minha 

área de atuação é fisioterapia. Após ler com atenção esse documento, sendo esclarecido(a) 

sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as 

folhas e, ao final desse documento. O mesmo encontra-se redigido em duas vias e também 

será assinado por mim, pesquisadora, em todas as folhas. Uma delas é sua e a outra é da 

pesquisadora responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável, Profa. Ma. Elizabeth Rodrigues de Morais, nos 

telefones: (62) 3926 6187 e (62) 99605 0075. Em caso de dúvidas, sobre os seus direitos 

como participante nessa pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa, do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Goiás, nos 

telefones: 3269 8338 e 3269 8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor Leste 

Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 

7:00 às 17:00hs.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA:  

Título: Preditores de Qualidade de Vida e Capacidade Funcional em Portadores de 

Insuficiência Cardíaca Crônica: Análise Multivariada 

Informações sobre quem está aplicando o termo de consentimento: Prof. Ma. 

Elizabeth Rodrigues de Morais, fisioterapeuta, doutoranda em Ciências da Saúde, da 

Faculdade de Medicina da UFG. 

Objetivos da pesquisa: Avaliar o perfil biopsicossocial, clínico, respiratório e físico-

funcional de portadores de IC crônica, bem como correlacionar com a qualidade de vida e 

com a capacidade funcional nessa população. 

Detalhamento dos procedimentos: A pesquisa será realizada na Clínica Escola Vida, 

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, localizada à Rua Colônia, qd 240c, Lt 26-28, 

Jardim Novo Mundo, Goiânia, GO - (Campus III). Será realizada aplicação dos seguintes 

questionários: perfil sócio-demográfico, questionário de qualidade de vida (Minnesota), nível 

de atividade física (IPAQ), inventário de ansiedade e depressão de Beck (BAI e BDI), além 

de avaliações físicas de antopometria (peso e altura), avaliação da força muscular 

respiratória (manovacuometria), em que você terá que “puxar” e “soltar” o ar de forma 

forçada dentro de um aparelho. Para avaliação da função pulmonar (espirometria), você terá 
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que “puxar” o máximo de ar (encher os pulmões de ar) e depois soltar com força até acabar 

todo ar do pulmão. Para avaliar a força de preensão palmar (FPP), você terá que fechar a 

mão “apertando” o aparelho com o máximo de força. Já no teste de caminhada de seis 

minutos (TC6), você terá que andar a maior distância possível em seis minutos. 

Os horários serão adequados à disponibilidade dos voluntários, sendo reservada 

uma sala exclusiva e, devidamente, preparada para o procedimento. O teste de caminhada 

(TC6) será realizado em terreno regular, livre de barreiras arquitetônicas e trânsito de 

pessoas. Os pesquisadores colaboradores serão previamente treinados e aplicarão os 

questionários na forma de autoaplicação ou entrevista, também, os pesquisadores estarão 

por perto para ler as perguntas, se necessário, sem interferir ou induzir as respostas. 

Riscos: A pesquisa oferece o mínimo de riscos, uma vez que os instrumentos de 

avaliação utilizados não são invasivos. Os riscos maiores implicam em queda e 

descompensação, durante a realização do teste de caminhada TC6. Em caso de queda, o 

(a) paciente será encaminhado (a) ao pronto-socorro mais próximo (Hospital das Clínicas) 

para averiguação da gravidade (possibilidade de fratura) e tratamento adequado, com 

acompanhamento da pesquisadora. Caso ocorra algum sinal de descompensação como 

falta de ar, fadiga, queda da oxigenação (SatO2), o teste será interrompido e o paciente 

colocado em repouso, até a estabilização do quadro. Caso persistam os sintomas, o(a) 

participante será encaminhado(a), imediatamente, ao hospital (HC-UFG). A clínica conta 

com instrumentos de primeiros socorros como cilindro de oxigênio, reanimador manual e 

desfibrilador semiautomático. Portanto, será assegurado o máximo de segurança, durante 

as avaliações.  

Despesas e indenizações: Não haverá pagamentos ou gratificações pela 

participação na pesquisa; por outro lado, todas as avaliações serão gratuitas, todas as 

despesas relativas à pesquisa serão custeadas pela pesquisadora, sem qualquer ônus aos 

participantes. Em caso de lesão corporal ou qualquer outro dano, haverá indenização, 

conforme previsto por lei e serão arcadas pela pesquisadora. 

Benefícios para o participante: Todos os resultados serão disponibilizados. Assim, os 

participantes terão a oportunidade de conhecer o seu estado físico, funcional, respiratório de 

força muscular periférica e se apresentam sintomas depressivos ou de ansiedade. Saber 

isso é importante para que os profissionais, que acompanham o(a) participante, possam 

utilizar a terapêutica adequada. Outro detalhe importante está ligado ao fato de que serão 

orientados a retornar ao médico para avaliação sobre as medidas a serem tomadas para 

cada caso em particular.  No caso de apresentarem sintomas de ansiedade e depressão, 
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serão orientados a procurar um profissional psicólogo para melhor avaliação, já que o BDI e 

BDA somente averiguam sintomas.  

Período da pesquisa: As avaliações terão duração de, no máximo duas horas; 

portanto, você irá somente uma vez à Clínica. 

Sigilo de identidade: Quanto às informações divulgadas e/ou publicadas, ressalta-se 

a garantia de que a sua identidade será preservada e mantida sob sigilo.  

Liberdade de participação: a sua participação nesse estudo é voluntária. Sendo que, 

a qualquer momento, você tem o direito de interromper a participação, sem que haja 

qualquer penalidade ou prejuízo. O pesquisador tem o direito de excluir o(a) voluntário(a) do 

estudo a qualquer momento.  

Uso das Informações: Os dados coletados serão utilizados, exclusivamente, para 

essa pesquisa e serão apresentados em congressos, simpósios, bem como publicados em 

revistas científicas, sem identificação das pessoas que participaram. 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 
 
Eu, __________________________________________________________, RG/ CPF: 

______________________________abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Preditores 

de Qualidade de Vida e Capacidade Funcional em Portadores de Insuficiência Cardíaca Crônica: 

Análise Multivariada”, sob a responsabilidade da profa Ma. Elizabeth Rodrigues de Morais como 

sujeito voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo 

pesquisador__________________________________________sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a 

qualquer penalidade e/ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/ tratamento.  

Goiânia, _____/______/_______ 
 
 
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 
__________________________________________________ 
 
Nome e assinatura do Pesquisador Responsável_______________________________________ 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do sujeito 
em participar.  Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  
 
Nome: _______________________________ Assinatura: _________________ 
 
Nome: _______________________________ Assinatura: _________________ 

 

 
Impressão 

Digital 
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APÊNDICE B- TRIAGEM:  

      
(   ) Elegível                (   ) Não elegível           Próxima consulta:_______ 

 
Identificação: ________________________________________________________________ 
Número do prontuário:__________________________Data de Nascimento:_______________ 
Data da última consulta: ____________________  
Data início atendimento no ambulatório: _______________tempo de diagnóstico:__________ 
Endereço/telefone contato: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
1-Etiologia da IC: 
( ) Hipertensiva ( ) Valvular  ( ) Isquêmica  ( ) Miocardiopatia chagásica  ( ) Idiopática  
( ) Periparto       (  ) Alcoólica     ( ) Outras 
 
2-Ecocardiograma:        data: _______________________ 
 
Fração de Ejeção:  ______________(  ) Simpson       (  ) Theichholz 
Diâmetro diastólico de VE (DDVE): __________________ 
Diâmetro sistólico de VE (DSVE): _____________________ 
 
3-Classe funcional (  ) I     (   ) II     (  ) III   ( ) IV 
 
4-Medicamentos: 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5-Doenças Concomitantes/ Comorbidades/ Fatores de Risco  
(  ) AVE préveo      (   ) Dislipidemia        (   ) HAS        (    ) Obesidade      (    ) Tabagista         
(  ) ex-tabagista       (   ) Marcapasso        (   ) Diabetes Mellitus    (  ) DAC/ICO       (   ) IAM préveo   
(  ) DRC          ( ) Fibrilação Atrial       (    ) Anemia          (  ) Arritmia     (  ) CDI 
Outras: _________________________________________________________________________ 
 
Índice de Charlson: ______________ 
 

Índice de Comorbidade de Charlson 
Pontuação1: Infarto do miocárdio, ICC, doença vascular periférica, doença cerebrovascular, 
demência, DPOC, doença do tecido conjuntivo, úlceras, diabetes sem complicações, hepatopatia 
leve, doença renal leve 
Pontuação 2: diabetes com complicação, doença renal moderada/grave, hemiplegia, leucemia, 

linfoma,tumor sem metástase 
Pontuação 3: doença hepática moderada/grave 
Pontuação 6: tumor sólido com metástase, SIDA 
Idade: (0) < 40 anos;       ( 1)  41-50 anos;       ( 2) 51-60;       ( 3) 61-79         (4) 71-80 

 
6- Internações no último ano: _______________ 
 
7-Condição de saúde que exclui da amostra? 
(  ) DPOC   (   ) Outra doença pulmonar   (  ) Angina instável (  ) IAM recente  ( ) DRC dialítica  
( ) Alterações ortopédicas ou reumatológicas ( ) Problemas psiquiátricos/cognitivos ( ) Alterações 
visuais/audição (  )Alterações vasculares de membros    (  ) Neuropatia periférica       (  ) AVE 
(  )outra__________________________________________________ 
 
OBS.: ________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C- DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 
Data da coleta:___________________   Data da avaliação física: _______________ 
Tempo de diagnóstico:  (  ) < 2 anos    (  ) > 2 anos     CF:  (  ) I   ( ) II   ( ) III  ( ) IV 
Internações no ultimo ano: _______ 
 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Identificação:___________________________________________________________ 
Gênero____________  Data Nasc.____________ Idade: _______  
Cor/etnia:  ( ) branco          ( ) negro             ( ) pardo           ( )amarelo 
Endereço:__________________________________________________Bairro:_______________ 
Telefone: _______________________________________________________________________ 
 
2. DADOS DO MEIO AMBIENTE 
 
Nível de instrução:  
1-(  )Não alfabetizado   2-(  ) Ensino fundamental incompleto  3-(  )Ensino fundamental completo 
4-(  )Ensino médio incompleto  5-(  )Ensino médio completo 6-(  )Superior incompleto  
7-(  )Superior completo 8-(  )outro:__________________ 
 
Ocupação: 

1-(  ) Aposentado  2- (  ) Recebe benefício   3-(  ) Do lar  
Outro: ____________________________________ 
 
Renda familiar em reais. 

1-(  )Sem renda   2-(  ) um a dois salários-mínimo   3-(  ) três a cinco salários-mínimos  4-(  )cinco a 
dez salários-mínimos 5-(  )dez a quinze salários-mínimos   6-(  )outros:__________________ 
 
Estado Civil: 

1(  )solteiro   2 (  )casado/amasiado/ união consensual  3(  )desquitado/divorciado/ separado 
4(  )viúvo   5(  )outro:  
 
Hábitos e vícios: 

 
Tabagismo: 1-(  )  Sim              quanto tempo: ____________2-(  )  Não 
                  3-( ) ex-tabagismo /quanto tempo parou: _______fumou por quanto tempo: _______ 
  
Álcool: 1-(  ) Sim        Frequência: __________2-(  ) Não 
 

Realiza atividade física ou programa de reabilitação cardíaca?    
1-(   ) Sim                    2-(    ) Não       Qual? ____________________Frequência______________ 
 
Doenças relatadas: _______________________________________________________________ 
 
MRC- dispneia 

0 Tenho falta de ar apenas quando faço esforço físico. 

1 Tenho falta de ar quando ando apressado, mesmo no plano ou quando subo um 
pequeno morro. 

2 No plano, ando mais devagar que pessoas da minha idade porque, sinto falta de ar ou 
tenho que parar para respirar quando ando no meu ritmo. 

3 Paro para respirar depois de andar cerca de noventa metros ou depois de poucos 
minutos no plano. 

4 A minha falta de ar não me permite sair de casa ou sinto falta de ar ao me vestir ou me 
despir. 
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APÊNDICE D- AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL 

 
 
Identificação: ___________________(  ) M   (  ) F              Data: _____/______/_____ 
Idade: ________ 
 

1- Antropometria: 
 

Peso: ___________kg         altura: ____________cm         IMC: _______ 
 

2- Manovacuometria:  
 

 
PiMáx: Avaliação 1: ________cmH2O 
             Avaliação 2: ________cmH2O   

   Avaliação 3: ________cmH2O 
 

 
PeMáx: Avaliação 1: ________cmH2O 

    Avaliação 2: ________cm H2O   
    Avaliação 3: ________cmH2O 

 

Previsto: ______________ 
% previsto: ____________ 
 

Previsto: ______________ 
% previsto: ____________ 
 

 
3- Força de preensão palmar (FPP) 

 

Mão dominante:       (   ) Direita               (  ) Esquerda 
 

DIREITA ESQUERDA 

 
Avaliação1: _________kgf 
Avaliação 2: ________kgf 
Avaliação 3: ________kgf 
 

Média: ____________ 
 

 
Avaliação1: _________kgf 
Avaliação 2: ________kgf 
Avaliação 3: ________kgf 
 

Média: ____________ 
 

Previsto: ______________ 
% previsto: ____________ 
 

Previsto: ______________ 
% previsto: ____________ 
 

  
4- Provas de função pulmonar (PFP) 

 

 Obtido Previsto % previsto 

CVF    

VEF1    

VEF1/CVF    
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TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS (TC6) 

 
Data: ______/________/___________   hora: ___________ 
 
Identificação: ______________(  ) M    ( ) F      idade: ______  peso: _______ 
FC Submáx: _______________ 
 

Teste 1: 
 

Parâmetros Pré- teste 3º minuto 6º minuto Recuperação 

Sat O2     

FC     

Borg     

PA  ------------   

 
 
Nº de voltas de 60 m:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25Δ 
 
Distância percorrida: _______m 
 
Interrupção: 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Teste 2: 

 

Parâmetros Pré- teste 3º minuto 6º minuto Recuperação 

Sat O2     

FC     

Borg     

PA     

 
 
 
Nº de voltas de 60 m:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 
Distância percorrida: _______m 
 
Interrupção: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Distância aceita: ___________ 
Δ FC___________ 
Borg máx:________ 
Δ SatO2: _________ 
 

Distância prevista: _________________         % prevista: _________________ 
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ANEXO A 
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ANEXO B QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA- VERSÃO CURTA (IPAQ 

curto) 

 

Nome:_______________________________________________________ 

Data:____/_____/_____ Idade:_______ Sexo: F(   ) M(   ) 

 

Para responder as questões a seguir lembre-se de que: 

Atividades vigorosas são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem 
respirar muito mais forte que o normal. 

Atividades físicas moderadas são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 
fazem respirar um pouco mais forte que o normal. 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 
10 minutos contínuos de cada vez. 

1a.  Em quantos dias da última semana você caminhou por, pelo menos, 10 minutos contínuos em 

casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar a outro, por lazer ou como 
forma de exercício? 

Dias____ por semana              (    ) Nenhum 

1b.  Nos dias em que você caminhou por, pelo menos, 10 minutos contínuos, quanto tempo no total 
você gastou caminhando por dia? 

Horas:____ Minutos: ____ 

2a.  Em quantos dias da última semana, você realizou atividades moderadas por, pelo menos, 10 
minutos contínuos como, por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica 
aeróbica leve, jogar vôlei, recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, 
no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez 
aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (Favor não incluir 
caminhada)  

Dias______ por semana     (    ) Nenhum 

 

2b.  Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por, pelo menos, 10 minutos contínuos, 
quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 
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Horas:_________    Minutos:____________ 

3a.  Em quantos dias da ultima semana você realizou atividades vigorosas por, pelo menos, 10 
minutos contínuos, como, por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar 
rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou 
cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar muito a 

respiração ou batimentos do coração. 

Dias _______ por semana     (     ) Nenhum 

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por, pelo menos, 10 minutos contínuos 
quanto tempo você gastou fazendo essas atividades por dia? 

Horas:______  Minutos: ______ 

Essas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, 
na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isso inclui o tempo sentado 
estudando, sentando enquanto descansa, fazendo lição de casa, visitando um amigo, lendo, 
sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentado, durante o transporte em 
ônibus, trem, metrô ou carro. 

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

Horas:_____  Minutos:______ 

4b.  Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de final de semana? 

Horas:_____  Minutos:______ 
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ANEXO C- IVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK- BAI 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item 
da lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, 
incluindo hoje, colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma. 
 

 
Escore total: _____________ 

 

 

0 
Absolutamente 

não 

1 
Levemente 

Não me 
incomodou 

muito 

2 
Moderadamente 

Foi muito 
desagradável, 

mas pude 
suportar 

3 
Gravemente 
Dificilmente 

pude 
suportar 

1. Dormência ou formigamento 
    

2. Sensação de calor 
    

3. Tremores nas pernas 
    

4. Incapaz de relaxar 
    

5. Medo que aconteça o pior 
    

6. Atordoado ou tonto 
    

7. Palpitação ou aceleração do coração 
    

8. Sem equilíbrio 
    

9. Aterrorizado 
    

10. Nervoso 
    

11. Sensação de sufocação 
    

12. Tremores nas mãos 
    

13. Trêmulo 
    

14. Medo de perder o controle 
    

15. Dificuldade de respirar 
    

16. Medo de morrer 
    

17. Assustado 
    

18. Indigestão ou desconforto no  
abdômen 

    

19. Sensação de desmaio 
    

20. Rosto afogueado 
    

21. Suor (não devido ao calor) 
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INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK- BDI 

 
Identificação: _____________________ data: ________________                    Escore total: _____ 
 

 

1 0   Não me sinto triste 

1   Eu me sinto triste 

2   Estou sempre triste e não consigo sair 
disto 

3   Estou tão triste ou infeliz que não 
consigo suportar  

7 
0   Não me sinto decepcionado comigo mesmo 

1   Estou decepcionado comigo mesmo 

2   Estou enojado de mim 

3   Eu me odeio 

2 0   Não estou especialmente desanimado 
quanto ao     futuro       

1   Eu me sinto desanimado quanto ao 
futuro 

2   Acho que nada tenho a esperar 

3   Acho o futuro sem esperanças e tenho 
a impressão de que as coisas não 
podem melhorar 

8 

0   Não me sinto de qualquer modo pior que os 
outros 

1   Sou crítico em relação a mim por minhas 
fraquezas ou erros 

2   Eu me culpo sempre por minhas falhas 

3   Eu me culpo por tudo de mal que acontece 

3 0   Não me sinto um fracasso 

1   Acho que fracassei mais do que uma 
pessoa comum 

2   Quando olho pra trás, na minha vida, 
tudo o que posso ver é um monte de 
fracassos 

3   Acho que, como pessoa, sou um 
completo fracasso 

9 

0   Não tenho quaisquer idéias de me matar 

1   Tenho idéias de me matar, mas não as 
executaria 

2   Gostaria de me matar 

3   Eu me mataria se tivesse oportunidade 

4 0   Tenho tanto prazer em tudo como 
antes 

1   Não sinto mais prazer nas coisas como 
antes 

2   Não encontro um prazer real em mais 
nada 

3   Estou insatisfeito ou aborrecido com 
tudo 

10 

0   Não choro mais que o habitual 

1   Choro mais agora do que costumava 

2   Agora, choro o tempo todo 

3   Costumava ser capaz de chorar, mas agora 
não consigo, mesmo que o queira 



 

126 

 
 
 
 

5 0   Não me sinto especialmente culpado 

1   Eu me sinto culpado grande parte do 
tempo 

2   Eu me sinto culpado na maior parte do 
tempo 

3   Eu me sinto sempre culpado 

11 0   Não sou mais irritado agora do que já fui 

1   Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do 
que costumava 

2   Agora, eu me sinto irritado o tempo todo 

3   Não me irrito mais com coisas que 
costumavam me irritar 

6 

0   Não acho que esteja sendo punido 

1   Acho que posso ser punido 

2   Creio que vou ser punido 

3   Acho que estou sendo punido 

12 0   Não perdi o interesse pelas outras pessoas 

1   Estou menos interessado pelas outras 
pessoas do que costumava estar 

2   Perdi a maior parte do meu interesse pelas 
outras pessoas 

3   Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 

13 0   Tomo decisões tão bem quanto antes 

1   Adio as tomadas de decisões mais do 
que costumava 

2   Tenho mais dificuldades de tomar 
decisões do que antes 

3   Absolutamente não consigo mais 
tomar decisões 

18 
0   O meu apetite não está pior do que o habitual 

1   Meu apetite não é tão bom como costumava 
ser 

2   Meu apetite é muito pior agora 

3   Absolutamente não tenho mais apetite 

14 0   Não acho que de qualquer modo 
pareço pior do que antes 

1   Estou preocupado em estar parecendo 
velho ou sem atrativo 

2   Acho que há mudanças permanentes 
na minha aparência, que me fazem 
parecer sem atrativo 

3   Acredito que pareço feio 

19 0   Não tenho perdido muito peso se é que perdi 
algum recentemente 

1   Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2   Perdi mais do que 5 quilos 

3   Perdi mais do que 7 quilos 

Estou tentando perder peso de propósito, 
comendo menos: Sim _____  Não _____ 

15 0   Posso trabalhar tão bem quanto antes 

1   É preciso algum esforço extra para 
fazer alguma coisa 

2   Tenho que me esforçar muito para 
fazer alguma coisa 

3   Não consigo mais fazer qualquer 
trabalho 

20 0   Não estou mais preocupado com a minha 
saúde do que o habitual 

1   Estou preocupado com problemas físicos, tais 
como dores, indisposição do estômago ou 
constipação 

2   Estou muito preocupado com problemas 
físicos e é difícil pensar em outra coisa 

3   Estou tão preocupado com meus problemas 
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físicos que não consigo pensar em qualquer 
outra coisa 

16 0   Consigo dormir tão bem como o 
habitual 

1   Não durmo tão bem como costumava 

2   Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que 
habitualmente e acho difícil voltar a 
dormir 

3   Acordo várias horas mais cedo do que 
costumava e não consigo voltar a 
dormir 

21 
0   Não notei qualquer mudança recente no meu 

interesse por sexo 

1   Estou menos interessado por sexo do que 
costumava 

2   Estou muito menos interessado por sexo 
agora 

3   Perdi completamente o interesse por sexo 

17 0   Não fico mais cansado do que o 
habitual 

1   Fico cansado mais facilmente do que 
costumava 

2   Fico cansado em fazer qualquer coisa 

3   Estou cansado demais para fazer 
qualquer coisa 
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ANEXO D- MINNESOTA LIVING WITH HEART FAILURE QUESTIONNAIRE 

Identificação_______________Data ____/_____/____  Idade:______  Sexo: (    ) F   (    ) M 

Escore Total: ______   Dimensão Física: ______  Dimensão emocional: ____ 

       Sua doença tem impedido que você viva bem no último mês por... 

 

 

1. Causar inchaço nos tornozelos, nas pernas ou em outras 
partes do corpo 

 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 

2. Dificultar seus afazeres em casa, no jardim ou no quintal 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 
3. Dificultar o relacionamento e a convivência com seus 

amigos ou familiares 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

4. Fazer você se sentar ou se deitar durante o dia para 
descansar o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 

5. Fazer você ficar cansado, fadigado ou com pouca 
disposição 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 
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o 5 Muitíssimo 

 
6. Dificultar o seu trabalho ou sua profissão 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 
7. Tornar difícil subir e descer escadas ou sua caminhada 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 

8. Encurtar sua respiração 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 
9. Dificultar seu sono durante a noite 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 

10. Fazer você comer menos das comidas que gosta 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 
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11. Dificultar sair de casa 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 

12. Dificultar sua atividade sexual 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 
13. Dificultar seus esportes, passatempos, hobbies ou 

divertimentos 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 
14. Reduzir sua memória ou dificultar sua concentração 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 

15. Ocasionar efeitos indesejáveis de medicamentos 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 
16. Fazer você ficar preocupado 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 
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o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 
17. Fazer você se sentir deprimido ou triste 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 
18. Aumentar suas despesas com a saúde 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 

19. Fazer você perder o controle de sua vida 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 
20. Fazer você se internar em um hospital 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 

 

21. Fazer você sentir-se como um “peso” para a sua família e 
seus amigos 

o 0 não 

o 1 muito pouco 

o 2 pouco 

o 3 Mais ou menos 

o 4 Muito 

o 5 Muitíssimo 
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ANEXO E- Valores de referência da Força de Preensão Palmar 
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ANEXO F 
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ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA (Arq Bras Cardiol), revista da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia, publica artigos sobre temas cardiovasculares, após análise por seu Conselho 
Editorial. Arq Bras Cardiol é uma publicação mensal, catalogada no Cumulated Index Medicus, 
National Library of Medicine, Bethesda, Maryland, USA. Ao submeter o manuscrito, os autores 
assumem a responsabilidade do trabalho não ter sido previamente publicado nem estar sendo 
analisado por outra revista. Os manuscritos devem ser inéditos, ter sido objeto de análise de todos os 
autores. Artigos aceitos para publicação passam a ser propriedade da revista, não podendo ser 
reproduzidos sem consentimento por escrito. 

Só serão encaminhados ao Conselho Editorial os artigos que estejam rigorosamente de acordo com 
as normas abaixo especificadas. 

 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

1. Os Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Arq Bras Cardiol) são uma publicação mensal da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, indexada no Cumulated Index Medicus da National Library of 
Medicine e nos bancos de dados do MEDLINE, EMBASE, LILACS, Scopus e da SciELO com citação 
no PubMed (United States National Library of Medicine) em inglês e português. 

2. Ao submeter o manuscrito, os autores assumem a responsabilidade de o trabalho não ter sido 
previamente publicado e nem estar sendo analisado por outra revista. Todas as contribuições 
científicas são revisadas pelo Editor-Chefe, pelo Supervisor Editorial, Editores Associados e pelos 
Membros do Conselho Editorial. Só são encaminhados aos revisores os artigos que estejam 
rigorosamente de acordo com as normas especificadas. Os trabalhos também são submetidos à 
revisão estatística, sempre que necessário. A aceitação será na originalidade, significância e 
contribuição científica para o conhecimento da área. 

3. Seções 

3.1. Editorial: todos os editoriais dos Arquivos são feitos através de convite. Não serão aceitos 
editoriais enviados espontaneamente. 

3.2. Carta ao Editor: correspondências de conteúdo científico relacionadas a artigos publicados na 
revista nos dois meses anteriores serão avaliadas para publicação. Os autores do artigo original 
citado serão convidados a responder. 

3.3. Artigo Original: os Arquivos aceitam todos os tipos de pesquisa original na área cardiovascular, 
incluindo pesquisas em seres humanos e pesquisa experimental. 

3.4. Revisões: os editores formulam convites para a maioria das revisões. No entanto, trabalhos de 
alto nível, realizados por autores ou grupos com histórico de publicações na área serão bem-vindos. 
Não serão aceitos, nessa seção, trabalhos cujo autor principal não tenha vasto currículo acadêmico 
ou de publicações, verificado através do sistema Lattes (CNPQ), Pubmed ou SciELO. Eventualmente, 
revisões submetidas espontaneamente poderão ser reclassificadas como “Atualização Clínica” e 
publicadas nas páginas eletrônicas, na internet (ver adiante). 

3.5. Comunicação Breve: experiências originais, cuja relevância para o conhecimento do tema 
justifique a apresentação de dados iniciais de pequenas séries, ou dados parciais de ensaios clínicos, 
serão aceitos para avaliação. 

3.6. Correlação Anátomo-Clínica: apresentação de um caso clínico e discussão de aspectos de 
interesse relacionados aos conteúdos clínico, laboratorial e anátomo-patológico. 

http://www.cardiol.br/
http://www.cardiol.br/
http://www.scielo.br/revistas/abc/pedboard.htm#008l
http://www.scielo.br/revistas/abc/pedboard.htm#008l
http://www.scielo.br/revistas/abc/pedboard.htm#008
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3.7. Correlação Clínico-Radiográfica: apresentação de um caso de cardiopatia congênita, salientando 
a importância dos elementos radiográficos e/ou clínicos para a consequente correlação com os outros 
exames, que comprovam o diagnóstico. Ultima-se daí a conduta adotada. 

3.8. Atualização Clínica: essa seção busca focar temas de interesse clínico, porém com potencial de 
impacto mais restrito. Trabalhos de alto nível, realizados por autores ou grupos com histórico de 
publicações na área serão aceitos para revisão. 

3.9. Relato de Caso: casos que incluam descrições originais de observações clínicas, ou que 
representem originalidade de um diagnóstico ou tratamento, ou que ilustrem situações pouco 
frequentes na prática clínica e que mereçam uma maior compreensão e atenção por parte dos 
cardiologistas serão aceitos para avaliação. 

3.10. Imagem Cardiovascular: imagens clínicas ou de pesquisa básica, ou de exames 
complementares que ilustrem aspectos interessantes de métodos de imagem, que esclareçam 
mecanismos de doenças cardiovasculares, que ressaltem pontos relevantes da fisiopatologia, 
diagnóstico ou tratamento serão consideradas para publicação. 

3.11. Ponto de Vista: apresenta uma posição ou opinião dos autores a respeito de um tema científico 
específico. Esta posição ou opinião deve estar adequadamente fundamentada na literatura ou em sua 
experiência pessoal, aspectos que irão ser a base do parecer a ser emitido. 

4. Processo de submissão: os manuscritos deverão ser enviados via internet e sistema, disponível no 
endereço: http://www.arquivosonline.com.br/2015/submissao.asp 

5. Todos os artigos devem vir acompanhados por uma carta de submissão ao editor, indicando a 
seção em que o artigo deva ser incluído (vide lista acima), declaração do autor de que todos os 
coautores estão de acordo com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando ou não conflitos de 
interesse* e a inexistência de problemas éticos relacionados. 

6. Todos os manuscritos são avaliados para publicação no menor prazo possível, porém, trabalhos 
que mereçam avaliação especial para publicação acelerada (“fast-track”) devem ser indicados na 
carta de submissão ao editor. 

7. Os textos e as tabelas devem ser editados em word e as figuras e ilustrações devem ser anexados 
em arquivos separados, na área apropriada do sistema. Figuras devem ter extensão JPEG e 
resolução mínima de 300 DPI. As Normas para Formatação de Tabelas, Figuras e Gráficos 
encontram-se em 

http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/pdf/manual_de_formatacao_abc.pdf 

8. Conflito de interesses: quando existe alguma relação entre os autores e qualquer entidade pública 
ou privada que pode derivar algum conflito de interesse, essa possibilidade deve ser comunicada e 
será informada no final do artigo. Enviar a Declaração de Potencial Conflito de Interesses 
para revista@cardiol.br, colocando no assunto número do artigo. 
Acesse: http://www.arquivosonline.com.br/pdf/conflito_de_interesse_abc_2013.pdf 

9. Formulário de contribuição do autor: o autor correspondente deverá completar, assinar e enviar por 
e-mail (revista@cardiol.br – colocar no assunto número do artigo) os formulários, explicitando as 
contribuições de todos os participantes, que serão informadas no final do artigo. 
Acesse: http://www.arquivosonline.com.br/pdf/formulario_contribuicao_abc_2013.pdf 

10. Direitos Autorais: os autores dos artigos aprovados deverão encaminhar para os Arquivos, 
previamente à publicação, a declaração de transferência de direitos autorais assinada por todos os 
coautores (preencher o formulário da 
página http://www.arquivosonline.com.br/pdf/transferencia_direitos_abc_2013.pdf e enviar 
para revista@cardiol.br, colocando no assunto número do artigo). 

http://www.arquivosonline.com.br/2015/submissao.asp
http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/pdf/manual_de_formatacao_abc.pdf
mailto:revista@cardiol.br
http://www.arquivosonline.com.br/pdf/conflito_de_interesse_abc_2013.pdf
mailto:revista@cardiol.br
http://www.arquivosonline.com.br/pdf/formulario_contribuicao_abc_2013.pdf
http://www.arquivosonline.com.br/pdf/transferencia_direitos_abc_2013.pdf
mailto:revista@cardiol.br
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11. Ética 

11.1. Os autores devem informar, no texto e/ou na ficha do artigo, se a pesquisa foi aprovada pela 
Comissão de Ética em Pesquisa de sua instituição em consoante à Declaração de Helsinki. 

11.2. Nos trabalhos experimentais envolvendo animais, os autores devem indicar se os 
procedimentos seguidos seguiram os padrões éticos do comitê responsável por experimentação 
humana (institucional e nacional) e da Declaração de Helsinki de 1975, revisada em 2008. Se houver 
dúvida quanto à realização da pesquisa em conformidade com a Declaração de Helsinki, os autores 
devem explicar as razões para sua abordagem e demonstrar que o corpo de revisão institucional 
explicitamente aprovou os aspectos duvidosos do estudo. Ao relatar experimentos com animais, os 
autores devem indicar se as diretrizes institucionais e nacionais para o cuidado e uso de animais de 
laboratório foram seguidas. 

11.3. Nos trabalhos experimentais envolvendo seres humanos, os autores devem indicar se os 
procedimentos seguidos seguiram os padrões éticos do comitê responsável por experimentação 
humana (institucional e nacional) e da Declaração de Helsinki de 1975, revisada em 2008. Se houver 
dúvida quanto à realização da pesquisa em conformidade com a Declaração de Helsinki, os autores 
devem explicar as razões para sua abordagem e demonstrar que o corpo de revisão institucional 
explicitamente aprovou os aspectos duvidosos do estudo. Estudos realizados em humanos devem 
estar de acordo com os padrões éticos e com o devido consentimento livre e esclarecido dos 
participantes conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde 
(Brasil), que trata do Código de Ética para Pesquisa em Seres Humanos e, para autores fora do 
Brasil, devem estar de acordo com Comittee on Publication Ethics (COPE). 

12. Ensaios clínicos 

12.1. O International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) e a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) acredita que é importante promover uma base de dados de estudos clínicos 
abrangente e disponível publicamente. O ICMJE define um estudo clínico como qualquer projeto de 
pesquisa que prospectivamente designa seres humanos para intervenção ou comparação simultânea 
ou grupos de controle para estudar a relação de causa e efeito entre uma intervenção médica e um 
desfecho relacionado à saúde. As intervenções médicas incluem medicamentos, procedimentos 
cirúrgicos, dispositivos, tratamentos comportamentais, mudanças no processo de atendimento, e 
outros. 

12.2. O número de registo do estudo deve ser publicado ao final do resumo. Serão aceitos qualquer 
registro que satisfaça o ICMJE, ex. http://clinicaltrials.gov/. A lista completa de todos os registros de 
ensaios clínicos pode ser encontrada no seguinte 
endereço:http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html. 

12.3. Os ensaios clínicos devem seguir em sua apresentação as regras do CONSORT STATEMENT. 
Acesse http://www.consort-statement.org/consort-statement/ 

13. Citações bibliográficas: os Arquivos adotam as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journal (www.icmje.org). 

14. Idioma: os artigos devem ser redigidos em língua portuguesa (com a ortografia vigente) e/ou 
inglês. 

14.1. Para os trabalhos que não possuírem versão em inglês ou que essa seja julgada inadequada 
pelo Conselho Editorial, a revista providenciará a tradução sem ônus para o(s) autor(es). 

14.2. Caso já exista a versão em inglês, tal versão deve ser enviada para agilizar a publicação. 

http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html
http://www.consort-statement.org/consort-statement/
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14.3. As versões inglês e português serão disponibilizadas na íntegra no endereço eletrônico da SBC 
(http://www.arquivosonline.com.br) e da SciELO (www.scielo.br), permanecendo à disposição da 
comunidade internacional. 

15. Avaliação pelos Pares (peer review): todos os trabalhos enviados aos ABC serão submetidos à 
avaliação inicial dos editores, que decidirão, ou não, pelo envio a revisão por pares (peer review), 
todos eles pesquisadores com publicação regular em revistas indexadas e cardiologistas com alta 
qualificação (Corpo de Revisores dos 
ABC http://www.arquivosonline.com.br/2015/conselhorevisores.asp). 

15.1. Os autores podem indicar até cinco membros do Conselho de Revisores para análise do 
manuscrito submetido, assim como podem indicar até cinco revisores para não participar do 
processo. 

15.2. Os revisores tecerão comentários gerais sobre o manuscrito e decidirão se esse trabalho deve 
ser publicado, corrigido segundo as recomendações, ou rejeitado. 

15.3. Os editores, de posse dos comentários dos revisores, tomarão a decisão final. Em caso de 
discrepâncias entre os revisores, poderá ser solicitada uma nova opinião para melhor julgamento. 

15.4. As sugestões de modificação dos revisores serão encaminhadas ao autor principal. O 
manuscrito adaptado às novas exigências será reencaminhado aos revisores para verificação. 

15.5. Em casos excepcionais, quando o assunto do manuscrito assim o exigir, o Editor poderá 
solicitar a colaboração de um profissional que não conste do Corpo de Revisores. 

15.6. Os autores têm o prazo de trinta dias para proceder às modificações solicitadas pelos revisores 
e submeter novamente o artigo. A inobservância desse prazo implicará na retirada do artigo do 
processo de revisão. 

15.7. Sendo aceitos para revisão, os pareceres dos revisores deverão ser produzidos no prazo de 30 
dias. 

15.8. As decisões serão comunicadas por mensagem do Sistema de Envio de Artigos e e-mail. 

15.9. As decisões dos editores não serão discutidas pessoalmente, nem por telefone. As réplicas 
deverão ser submetidas por escrito à revista. 

15.10. Limites de texto: a contagem eletrônica de palavras deve incluir a página inicial, resumo, texto, 
referências e legenda de figuras/tabelas. 

  Artigo  
Original 

Editorial Artigo de  
Revisão 
Atualização  
Clínica 

Relato 
de  
Caso 

Comunicação  
Breve 

Ponto 
de  
Vista 

Carta 
ao  
Editor 

Imagem Correlações 

Nº máx. de  
autores 

10 2 4 6 8 8 3 5 4 

Título  
(caracteres  
incluindo  
espaços) 

150 120 150 120 120 120 120 120 120 

Título  
reduzido  
(caracteres  

50 50 50 50 50 50 50 50 50 

http://www.arquivosonline.com.br/
http://www.scielo.br/revistas/abc/www.scielo.br
http://www.arquivosonline.com.br/2015/conselhorevisores.asp
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incluindo  
espaços) 

Resumo 
(nº  
máx. de  
palavras) 

250 -- 250 -- 250 -- -- -- -- 

Nº máx. de  
palavras  
(incluindo  
referências) 

5000 1500 6500 1500 1500 2500 500 250 800 

Nº máx. de  
referências 

40 15 80 10 10 20 5 -- 10 

Nº máx. de  
tabelas + 
figs + vídeo 

8 2 8 2 2 2 1 1 1 

15.11. Orientações Estatísticas 

15.11.1. O uso adequado dos métodos estatísticos bem como sua correta descrição é de suma 
importância para a publicação nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Desta forma, a seguir, são 
apresentadas orientações gerais aos autores sobre as informações que devem ser fornecidas no 
artigo referente à análise estatística (para maiores detalhes, sugerimos a leitura das orientações 
estatísticas do European Heart Journal). 

1) Sobre a amostra: 

 Detalhamento tanto da população de interesse quanto dos procedimentos utilizados para 
definição da amostra do estudo. 

2) Dentro do tópico Métodos, criação de um subtópico direcionado exclusivamente à descrição da 
análise estatística efetuada no estudo, contendo: 

 Forma de apresentação das variáveis contínuas e/ou categóricas: para variáveis contínuas 
com distribuição normal, apresentação da média e desvio-padrão e, para as com distribuição 
não normal, apresentar através de mediana e intervalos interquartis. Já para as variáveis 
categóricas, as mesmas devem ser apresentadas através de números absolutos e 
percentagens, com os respectivos intervalos de confiança; 

 Descrição dos métodos estatísticos utilizados. Na utilização de métodos estatísticos mais 
complexos, deve ser fornecida uma literatura de referência para os mesmos; 

 Como regra, os testes estatísticos devem sempre ser bilaterais ao invés de unilaterais; 

 Nível de significância estatística adotado; e 

 Especificação do software empregado nas análises estatísticas e sua respectiva versão. 

3) Em relação à apresentação dos resultados obtidos após as análises estatísticas: 

 Os principais resultados devem sempre ser descritos com seus respectivos intervalos de 
confiança; 

 Não repetir no texto do artigo dados já existentes em tabelas e figuras; 
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 Ao invés de apresentar tabelas muito extensas, utilizar gráficos como alternativa de modo a 
facilitar a leitura e entendimento do conteúdo; 

 Nas tabelas, mesmo que o p-valor não seja significativo, apresentar o respectivo valor em vez 
de "NS" (por exemplo, p = 0,29 em vez de NS). 

16. Os artigos deverão seguir a seguinte ordem: 

16.1. Página de título 

16.2. Texto 

16.3. Agradecimentos 

16.4. Legendas de figuras 

16.5. Tabelas (com legendas para as siglas) 

16.6. Referências 

16.7. Primeira Página: 

16.7.1. Deve conter o título completo do trabalho de maneira concisa e descritiva, em português e 
inglês, assim como um título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado 
no cabeçalho das demais páginas do artigo; 

16.7.2. Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva 
tradução para as keywords (descriptors). Os descritores devem ser consultados nos sites: 
http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou www.nlm.nih.gov/mesh, 
para termos somente em inglês; 

16.8. Segunda Página: 

16.8.1. Resumo (até 250 palavras): o resumo deve ser estruturado em cinco seções quando se tratar 
Artigo Original, evitando abreviações e observando o número máximo de palavras. No caso de Artigo 
de Revisão e Comunicação Breve, o resumo não é estruturado, respeitando o limite máximo de 
palavras. 

Não cite referências no resumo: 

 Fundamento (racional para o estudo); 

 Objetivos; 

 Métodos (breve descrição da metodologia empregada); 

 Resultados (apenas os principais e mais significativos); 

 Conclusões (frase(s) sucinta(s) com a interpretação dos dados). 

Obs.: Os Relatos de Caso não devem apresentar resumo. 

16.9. Texto para Artigo Original: deve ser dividido em introdução, métodos, resultados, discussão e 
conclusões. 

16.9.1. Introdução: 

16.9.1.1. Não ultrapasse 350 palavras. 
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16.9.1.2. Faça uma descrição dos fundamentos e do racional do estudo, justificando com base na 
literatura. 

16.9.2. Métodos: descreva detalhadamente como foram selecionados os sujeitos da pesquisa 
observacional ou experimental (pacientes ou animais de experimentação, incluindo o grupo controle, 
quando houver), incluindo idade e sexo. 

16.9.2.1. A definição de raças deve ser utilizada quando for possível e deve ser feita com clareza e 
quando for relevante para o tema explorado. 

16.9.2.2. Identifique os equipamentos e reagentes utilizados (incluindo nome do fabricante, modelo e 
país de fabricação, quando apropriado) e dê detalhes dos procedimentos e técnicas utilizadas de 
modo a permitir que outros investigadores possam reproduzir os seus dados. 

16.9.2.3. Justifique os métodos empregados e avalie possíveis limitações. 

16.9.2.4. Descreva todas as drogas e fármacos utilizados, doses e vias de administração. 

16.9.2.5. Descreva o protocolo utilizado (intervenções, desfechos, métodos de alocação, 
mascaramento e análise estatística). 

16.9.2.6. Em caso de estudos em seres humanos, indique se o trabalho foi aprovado por um Comitê 
de Ética em Pesquisa e se os pacientes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. 

16.9.3. Resultados: exibidos com clareza, subdivididos em itens, quando possível, e apoiados em 
número moderado de gráficos, tabelas, quadros e figuras. Evitar a redundância ao apresentar os 
dados, como no corpo do texto e em tabelas. 

16.9.4. Discussão: relaciona-se diretamente ao tema proposto quando analisado à luz da literatura, 
salientando aspectos novos e importantes do estudo, suas implicações e limitações. O último período 
deve expressar conclusões ou, se pertinentes, recomendações e implicações clínicas. 

16.9.5. Conclusões 

16.9.5.1. Ao final da sessão “Conclusões”, indique as fontes de financiamento do estudo. 

17. Agradecimentos: devem vir após o texto. Nesta seção, é possível agradecer a todas as fontes de 
apoio ao projeto de pesquisa, assim como contribuições individuais. 

17.1. Cada pessoa citada na seção de agradecimentos deve enviar uma carta autorizando a inclusão 
do seu nome, uma vez que pode implicar em endosso dos dados e conclusões. 

17.2. Não é necessário consentimento por escrito de membros da equipe de trabalho, ou 
colaboradores externos, desde que o papel de cada um esteja descrito nos agradecimentos. 

18. Referências: os Arquivos seguem as Normas de Vancouver. 

18.1. As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto e 
apresentadas em sobrescrito. 

18.2. Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem 
ser digitadas, separadas por um traço (Exemplo: 5-8). 

18.3. Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula 
(Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações devem ser definidas na primeira aparição no texto. 

18.4. As referências devem ser alinhadadas à esquerda. 
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18.5. Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de 
referências, mas apenas mencionados no texto e em nota de rodapé na página em que é 
mencionado. 

18.6. Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros 
seguidos de et al, se houver mais de seis autores. 

18.7. As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na 
publicação List of Journals Indexed in Index Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/. 

18.8. Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN 
(International Standard Book Number). 

18.9. Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a 
apresentação e devem conter na referência o termo “resumo de congresso” ou “abstract”. 

19. Política de valorização: os editores estimulam a citação de artigos publicados nos Arquivos. 

20. Tabelas: numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão 
do trabalho. As tabelas não deverão conter dados previamente informados no texto. Indique os 
marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #, **, ††, etc. O Manual de Formatação de 
Tabelas, Figuras e Gráficos para Envio de Artigos à Revista ABC está no 
endereço: http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/pdf/manual_de_formatacao_abc.pdf 

21. Figuras: as figuras submetidas devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos 
revisores. As legendas das figuras devem ser formatadas em espaço duplo e estar numeradas e 
ordenadas antes das Referências. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas 
legendas. O Manual de Formatação de Tabelas, Figuras e Gráficos para Envio de Artigos à Revista 
ABC está no 
endereço: http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/pdf/manual_de_formatacao_abc.pdf 

22. Imagens e vídeos: os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e 
filmes de cinecoronariografia) devem ser enviados através do sistema de submissão de artigos como 
imagens em movimento no formato MP4 com codec h:264, com peso de até 20 megas, para serem 
disponibilizados no site http://www.arquivosonline.com.br e nas revistas eletrônicas para versão 
tablet. 

23. Os autores não são submetidos à taxa de submissão de artigos e de avaliação 
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ANEXO G- DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 
 

 
 
 
 
 

 


