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RESUMO 

 

A insuficiência cardíaca crônica (ICC) é a via final comum da maioria das doenças que 

acometem o coração, sendo responsável por elevados índices de mortalidade e de 

internação hospitalar, bem como redução expressiva da qualidade de vida das pessoas 

afetadas. Intervenções com vistas à otimização da adesão do paciente ao seu regime 

médico, e melhora do comportamento de autocuidado, têm se mostrado eficazes na 

prevenção de internações não planejadas e melhora do resultado em pacientes, 

entretanto, estudos têm mostrado a problemática da não aderência, e alguns 

instrumentos psicológicos vem sendo utilizados para mostrar que traços indicam 

dificuldades com a adesão ao tratamento. Tendo isso em vista, o objetivo deste trabalho 

foi avaliar as evidências de validade do Millon Behavioral Medicine Diagnóstic 

(MBMD) em população de pacientes com ICC. Participaram do estudo indivíduos com 

ICC, dos sexos masculino e feminino, com faixa etária entre 18 e 85 anos, atendidos em 

hospital de referência da cidade de Natal-RN. Um total de 120 pacientes responderam, 

além do MBMD, outro questionário estruturado com itens referentes a aspectos 

sociodemográficos e clínicos. Os resultados indicaram que o parâmetro de 

fidedignidade do MBMD mostrou-se satisfatório para a maior parte dos fatores 

extraídos, e para algumas escalas. Em se tratando da população pesquisada, pôde-se 

verificar que a doença foi mais prevalente no sexo masculino, mas as mulheres 

apresentaram as maiores médias nos indicadores referentes a hábitos negativos de saúde 

e humor deprimido. Os mais jovens e aqueles que não tinham companheiro 

apresentaram as maiores médias em grupos de itens que tratavam de sentimentos de 

tristeza e desânimo. Não foram verificadas diferenças relacionadas a hábitos negativos 

de saúde e aderência problemática entre pacientes em classes funcionais diferentes. 

Mais estudos nessa linha de pesquisa, com populações maiores e de outras regiões do 

país, são necessários no intuito de ampliação dos dados aqui apresentados. 

 

Palavras-chave: doença cardíaca, aderência ao tratamento, avaliação psicológica, 

personalidade. 

 

 



 
 

xii 
 

ABSTRACT 

 

Chronic heart failure (CHF) is the final common pathway of most diseases affecting the 

heart, being responsible for a high level of mortality and hospitalization, as well as 

significant reduction in quality of life of those affected. Interventions that claim to 

optimize patient adherence to their medical regimen, and improve self-care behavior, 

have proven effective in preventing unplanned admissions and improves the outcome 

for patients, however, studies have shown the problem of non-adherence, and some 

psychological instruments have been used to show that traces indicate difficulties with 

treatment adherence. Having shown this, the aim of this work is to evaluate the evidence 

of validity of the Millon Behavioral Medicine Diagnostic (MBMD) in a population of 

patients with CHF. The study included individuals with CHF, males and females, 

between the age of 18 and 85 years, treated in a reference hospital in the city of Natal-

RN. A total of 120 patients answered, in addition to the MBMD, another questionnaire 

structured with sociodemographic aspects and clinical itens. The results indicated that 

the parameter of the MBMD reliability was satisfactory the most of extracted factors, 

and some scale. In terms of the population studied, we could verify that the disease was 

more prevalent in men, but women had the highest average in indicators related to 

negative health habits and depressed mood. Younger pacients and those who had no 

partner had the highest averages in groups of items that dealt with feelings of sadness 

and discouragement. Hasn’t been observed differences related to negative health habits 

and problematic adherence among patients in different functional classes. More studies 

in this research line, with a larger population and from other regions of the country, are 

needed in order to expand the data presented here. 

 

Keywords: heart disease, adherence to treatment, psychological assessment, 

personality. 
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1 - Introdução  

1.1 – Insuficiência Cardíaca Crônica 

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde [OMS], as doenças 

cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo. Por definição, estas 

constituem um grupo de doenças do coração e vasos sanguíneos, e incluem a doença 

cardíaca coronária - doença dos vasos sanguíneos que irrigam o músculo cardíaco; 

doença vascular cerebral - doença dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro; doença 

arterial periférica - doença dos vasos sanguíneos que suprem os braços e pernas; doença 

cardíaca reumática - danos ao músculo do coração e válvulas cardíacas a partir de febre 

reumática, causada pela bactéria estreptococos; doença cardíaca congênita - 

malformações da estrutura cardíaca antes mesmo do nascimento; trombose venosa 

profunda e embolia pulmonar - formação de coágulos sanguíneos nas veias das pernas, 

que podem desalojar e ir para o coração e os pulmões (OMS, 2012).  

Dentre os agravos cardiovasculares encontra-se a insuficiência cardíaca crônica 

(ICC), via final comum da maioria das doenças que acometem o coração, considerada 

uma das mais graves deste século devido à sua alta prevalência, sendo apontada como 

problema de saúde pública. Tal doença é responsável por elevados índices de 

mortalidade e de internação hospitalar, fato que eleva sobremaneira os custos, 

especialmente na faixa etária mais elevada; em países desenvolvidos, por exemplo, a 

ICC é a causa mais freqüente de internação quando se trata de pacientes com 65 anos ou 

mais. Especificamente nos Estados Unidos, pelo menos cinco milhões de pessoas foram 

diagnosticadas com ICC, e outros 550 mil novos casos emergem a cada ano. Já no 

Brasil, entre os anos de 2008 - 2011, a ICC foi a primeira causa de internações dentre as 

doenças do aparelho circulatório na população a partir de 20 anos de idade, 

representando 3% do total de internações gerais e 23% das internações por doenças 
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cardiovasculares. Afora todas essas questões, é um problema de saúde que reduz 

expressivamente a qualidade de vida das pessoas afetadas, trazendo impacto 

considerável sobre os pacientes em relação a suas atividades diárias (Bocchi, et al., 

2009; Braun, et al., 2011; Cavalcanti, Correia & Queluci, 2009; Corrêa, 2013; Du, et al., 

2011; Garin, et al., 2008; Huzen, et al., 2010; Pedersen, Herrmann-Lingen, de Jonge & 

Scherer, 2010; Pressler, et al., 2011; Stromberg & Jaarsma, 2008; Tierney, et al., 2011). 

Tomando como base Bocchi et al. (2009), tal doença pode ser definida como 

uma síndrome clínica complexa de caráter sistêmico, que ocasiona inadequado 

suprimento sanguíneo para atender necessidades metabólicas na presença de retorno 

venoso normal, ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. O 

mecanismo responsável pelos sintomas e sinais clínicos pode ser decorrente da 

disfunção sistólica, diastólica ou de ambas, acometendo um ou ambos os ventrículos; a 

esse respeito, observa-se que, nos adultos, aproximadamente 60% dos casos está 

associado à disfunção ventricular esquerda sistólica e nos restantes 40%, à disfunção 

diastólica.  

A ICC tem sido classicamente categorizada com base na intensidade de sintomas 

em quatro classes, propostas pela New York Heart Association (NYHA), as quais 

estratificam o grau de limitação imposto pela doença para atividades cotidianas do 

indivíduo, sendo elas: classe I - ausência de sintomas durante atividades; classe II - 

sintomas desencadeados por atividades cotidianas; classe III - sintomas desencadeados 

em atividades menos intensas que as cotidianas, ou pequenos esforços; classe IV - 

sintomas em repouso. De acordo com Fiorelli, Coelho, Oliveira e Oliveira (2008), a 

classificação funcional segundo a NYHA é a mais comumente empregada. 

Outra abordagem classificatória da síndrome enfatiza tanto o seu 

desenvolvimento quanto a sua progressão. As duas primeiras fases (A e B) não 
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correspondem ao estabelecimento da ICC, mas à identificação precoce de pacientes que 

apresentam fatores de risco ao seu desenvolvimento. A fase C denota pacientes com 

sintomas atuais ou passados, associados a doenças estruturais subjacentes, e o estágio D 

designa pacientes com ICC refratária elegíveis para tratamento especializado (Hunt et 

al., 2009).  

A categorização em termos de fase ou estágio permite uma compreensão 

evolutiva da doença, e ainda serve de base para a identificação de pacientes com 

indicação de intervenções predominantemente preventivas (estágios A e B), 

intervenções terapêuticas (estágio C) ou seleção de pacientes para procedimentos 

especializados e cuidados paliativos (estágio D) (Bocchi et al., 2009). Além disso, 

reconhece que são estabelecidos fatores de risco e pré-requisitos estruturais para o 

desenvolvimento de ICC, e que as intervenções terapêuticas introduzidas, mesmo antes 

do aparecimento da disfunção ventricular ou sintomas, podem reduzir a morbidade e 

mortalidade populacional (Hunt, et al., 2009). 

 

1.1.1 - Fatores de risco relacionados 

Na década de 1970, hipertensão, doença coronariana e infarto do miocárdio eram 

as principais causas de ICC nos Estados Unidos e na Europa. Atualmente, diabetes e 

doença coronariana têm se tornado cada vez mais responsáveis pela doença, enquanto 

hipertensão e doença valvar tornaram-se menos comuns por causa de melhorias na 

detecção e tratamento. A cardiomiopatia isquêmica é a causa mais comum de ICC em 

decorrência de disfunção sistólica nos países ocidentais, a qual é diagnosticada em 

pacientes que tiveram um infarto do miocárdio ou doença coronariana grave, por 

exemplo. A hipertensão, por sua vez, aumenta o risco de ICC em todas as idades, sendo 

este ainda mais elevado com o grau de aumento da pressão arterial; no entanto, mesmo 
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as elevações moderadas podem contribuir para o risco a longo prazo (Vasan & Wilson, 

2012). 

O Guidelines para IC da American Heart Association (2013) traz informações 

semelhantes às referidas anteriormente, ao destacar a doença da artéria coronária como 

condição que pode provocar a doença, mas mantém a hipertensão ainda como causa 

comum da ICC. Aponta também que a obesidade e a resistência à insulina constituem 

fatores de risco importantes para o desenvolvimento de tal doença, sendo a presença de 

diabetes mellitus também responsável pelo aumento significativo da probabilidade de 

esta ocorrer em pacientes mesmo sem doença cardíaca estrutural. Ainda de acordo com 

o Guidelines, a denominada síndrome metabólica ou síndrome X pode favorecer um 

aumento da incidência de ICC, na medida em que se caracteriza pelo agrupamento de 

fatores de risco cardiovascular em indivíduos, definida pela inclusão de qualquer dos 

três critérios seguintes: obesidade abdominal, hipertrigliceridemia, lipoproteína de alta 

densidade, hipertensão e hiperglicemia em jejum (Yancy et al., 2013). 

Dados da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica (2012) apontam 

que diabetes e hipertensão são os responsáveis pela maior incidência de ICC em 

afroamericanos, considerando ainda outros fatores de risco, a exemplo da infecção e 

proliferação do vírus da imunodeficiência adquirida e medicações para tratamento de 

neoplasias malignas. Rod, Andersen e Prescott (2011) afirmam que, além da 

hipertensão de longo prazo, o infarto do miocárdio também é causa primária de ICC. 

Fatores de risco psicossociais, por sua vez, podem levar a uma gama de alterações 

fisiológicas, tais como aumento da pressão arterial e da resistência à insulina, que 

podem eventualmente afetar o risco de doença. No entanto, essa resposta ao estresse 

fisiológico é altamente dependente do tipo e do tempo de exposição aos fatores 

psicossociais, os quais podem incluir eventos adversos nas atividades de trabalho e na 
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vida em geral. Além disso, observa-se um maior risco de ICC entre os indivíduos 

deprimidos, os quais têm um pior prognóstico e estão em maior risco de reinternação, 

em comparação com pacientes que não têm depressão (Parissis et al., 2009; Trivedi et 

al. 2010).  

 

1.1.2 – Terapêutica 

O envelhecimento da população e o prolongamento da vida de pacientes 

cardíacos, em virtude das inovações terapêuticas, levaram a um aumento da prevalência 

de ICC. Porém, apesar do avanço clínico e tecnológico na área, a taxa de mortalidade 

nessa população de pacientes permanece alta, especialmente quando se avança na classe 

funcional, podendo atingir índices da ordem de 50% ou mais naqueles pacientes que se 

encontram em classe III ou IV (Cavalcanti et al., 2009; Fiorelli et al., 2008; Pedersen et 

al., 2010; Pelle et al., 2010; Vasan & Wilson, 2012). A sobrevida da ICC com o 

tratamento clínico é estimada em 84%, 63% e 52%, em um, dois e cinco anos, 

respectivamente. Porém, quando se trata de insuficiência cardíaca moderada a grave, o 

prognóstico tende a ser ruim, com 30-40% de óbitos dentro de um ano após o 

diagnóstico e 60-70% dentro de 5 anos (Stromberg & Jaarsma, 2008).  

Discutindo os achados de seu estudo, Castro, Aliti, Linhares e Rabelo (2010) 

demonstraram que, de 263 pacientes internados por descompensação da ICC, 25,8% 

foram a óbito após um ano de seguimento, e 51,2% procuraram o atendimento de 

emergência de 1 a 12 vezes durante esse período; em consonância com esses achados, 

Pressler et al. (2011) indicaram que 80 a 85% dos pacientes sobrevivem mais de 12 

meses. Tendo isso em vista, verifica-se que, apesar da disponibilidade de tratamentos 

eficazes e avanços consideráveis para aumentar a sobrevida, os pacientes com ICC 
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podem experimentar progressiva piora dos sintomas, admissões frequentes ao hospital, 

e morte prematura (Mohammadi, Ekman & Schaufelberger, 2009; Rod et al., 2011). 

Frequentemente, o paciente com ICC tem consideráveis comorbidades, que 

podem incluir fibrilação atrial, hipertensão arterial, diabetes, doença pulmonar crônica, 

renal ou doenças degenerativas, tais como osteoartrite, além de declínios cognitivos. 

Tais comorbidades, somadas aos sintomas comuns da doença - dispnéia, edema, 

retenção de líquidos, congestão pulmonar e fadiga - têm um efeito de deterioração 

adicional na qualidade de vida, e tornam a avaliação e o tratamento da ICC ainda mais 

complexos; com isso, existe a necessidade de promover e desenvolver a colaboração 

multidisciplinar entre profissionais de saúde (Du et al., 2011; Garin et al., 2008; Huzen 

et al., 2010; Jurgens et al., 2009; Pedersen et al., 2010; Pressler et al., 2011; Son, Lee & 

Song, 2011; Swedberg et al., 2008; Tierney et al., 2011).  

Atualmente, o tratamento não farmacológico deixa de ser considerado um 

simples complemento da farmacoterapia, tornando-se parte integrante e indispensável 

da terapêutica. Assim, além das medicações, entram em evidência as mudanças de estilo 

de vida, associadas à restrição de sódio, ingestão de fluidos, pesagem diária e atividade 

física regular (Bocchi et al., 2009; Wal, Veldhuisen, Veeger, Rutten & Jaarsma, 2010).  

Para Son et al. (2011), a restrição de sódio na dieta é uma parte importante da 

auto-gestão em pacientes com ICC, sendo indicado um limite diário de 3g, o que está 

associado com menor carga de sintomas e maior sobrevida; consideram, então, a 

importância de os pacientes reconhecerem sua ingestão diária de sódio, a partir de um 

monitoramento contínuo. Por outro lado, Bocchi et al. (2012) apontam a possibilidade 

de não definição do valor ideal de sódio a ser usado na dieta de pacientes com ICC, 

devendo este ser adaptado à situação clínica do paciente. Ampliando tal discussão à 

intervenção nutricional, é importante que sua realização ocorra em duas etapas distintas: 
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diagnóstico nutricional e planejamento alimentar, a fim de se conhecer a qualidade e a 

quantidade alimentar do paciente, bem como identificar suas preferências e aversões, 

além das limitações de ordem cultural e econômica que possam interferir na orientação 

dietética (Bocchi et al., 2009). 

Sobre atividade física, pesquisas têm mostrado que o treinamento pode melhorar 

os resultados psicossociais em indivíduos saudáveis, aumentando sua autoestima e 

qualidade de vida, e diminuindo a depressão, sintomas de falta de ar e cansaço, bem 

como taxas de mortalidade e internação hospitalar. Dados de estudos realizados em 

pacientes com ICC durante os últimos 15 anos, examinando esteira, treinamento em 

bicicleta ergométrica ou resistência, também relatam melhorias nos aspectos específicos 

da fisiopatologia da ICC, incluindo atenuação de ativação neuro-hormonal e 

remodelamento ventricular, função vasomotora melhor e melhores características 

morfológicas do músculo esquelético e função (Wal, et al., 2010; Yeh, et al., 2011).  

Pacientes com ICC, entretanto, são candidatos pobres para o exercício devido a 

seu estado de saúde comprometido e limitações resultantes, tais como capacidade de 

exercício diminuída e, possivelmente, falta de motivação; normalmente, esses pacientes 

também são mais velhos, com múltiplas comorbidades, e muitas vezes 

fundamentalmente limitados pelo descondicionamento, baixo débito cardíaco, arritmias, 

ansiedade e depressão. A dificuldade em se envolver e em manter exercícios regulares é 

bem reconhecida, e tal recomendação parece ser mais difícil de ser seguida, quando 

comparada a outros aspectos do autocuidado (Wal, et al., 2010; Yeh, et al., 2011).  

Diante dessas informações, verifica-se que, embora esta e as outras medidas 

terapêuticas citadas sejam importantes, tal regime complexo pode ser bastante difícil 

para os pacientes, o que conduz a uma baixa adesão em um ou mais componentes deste 

(Karavidas et al., 2008; Piotrowicz et al., 2010; Tierney et al., 2011). 
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1.2 - Aderência Terapêutica  

1.2.1 – Conceito e implicações  

A adesão abrange muitos comportamentos relacionados à saúde que vão além do 

fato de tomar os medicamentos prescritos, embora a maioria das pesquisas se concentre 

na aderência à medicação (OMS, 2004). Mohammadi et al. (2009) tomam como base o 

conceito da expressão “adesão a tratamentos crônicos”, trazido pela OMS, e discutem 

que o grau de comportamento aderente de um indivíduo é representado pela ingestão de 

medicamento, pelo cumprimento da dieta, pelas mudanças no estilo de vida, e pela 

correspondência e concordância em relação às recomendações de um médico ou outro 

profissional; nessa nova perspectiva, o paciente deixa de se apresentar enquanto 

passivo, apenas consentindo às orientações especializadas, tornando-se um parceiro 

ativo no processo de tratamento.  

Por sua vez, Clough e Casey (2011) consideram que a aderência pode ser 

pensada como os comportamentos de uma pessoa em seguir o conselho dado por 

profissionais de saúde, incluindo entrar em um programa de tratamento e manter-se 

nele, bem como assumir os compromissos após o tratamento, e tomar a medicação 

prescrita. De modo semelhante, Wal et al. (2010) referem que a adesão pode ser 

definida como o grau em que um paciente se comporta em termos de tomar os 

medicamentos, seguir a dieta e ter um estilo de vida coincidente às recomendações de 

um profissional de saúde, e Viswanathan et al. (2012) afirmam que tal comportamento é 

complexo e multifatorial, influenciado por fatores sociais e econômicos, fatores 

relacionados ao paciente e ao tratamento, além dos fatores que envolvem as 

características do provedor de cuidados: divisão de custos com o tratamento, acesso à 

medicação, entre outros. 
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A OMS (2004) denomina como “dimensões” os fatores que afetam a adesão, 

classificando-os em cinco grupos: fatores socioeconômicos, fatores relacionados à 

equipe e ao sistema de saúde, fatores relacionados à doença, fatores relacionados ao 

tratamento, e fatores relacionados ao paciente. A primeira dessas dimensões refere-se ao 

status socioeconômico, posta em evidência especialmente quando se trata de países em 

desenvolvimento, situação na qual alguns pacientes devem dirigir os limitados recursos 

disponíveis para atender não somente às suas necessidades, mas a de outros membros da 

família. A boa relação equipe-paciente, outra dimensão listada, pode melhorar a adesão, 

mas há também fatores que têm um efeito negativo nesse tópico, são eles: serviços de 

saúde precários, sistemas de distribuição de medicamentos pobres (o que impede 

aqueles de maior custo serem adquiridos), falta de conhecimento e formação inadequada 

de profissionais de saúde no controle de doenças crônicas, entre outros. O terceiro fator 

em questão – abordando o problema de saúde – refere-se à gravidade dos sintomas, ao 

grau de deficiência (física, psicológica, social e profissional), à taxa de progressão 

e da gravidade da doença e a disponibilidade de tratamentos eficazes. Já os fatores 

relacionados ao tratamento influenciam a aderência com relação à complexidade do 

regime médico, à duração do tratamento, efeitos secundários e disponibilidade de apoio 

médico para tratá-los. Por fim, os fatores relacionados ao paciente representam os 

recursos, conhecimentos, atitudes, crenças, percepções e expectativas deste.  

Para Brian, Elizabeth, Navdeep, Pauline e Xiaomei (2012), muitas razões 

existem para a não adesão a regimes médicos, incluindo problemas com o regime (como 

os efeitos adversos), instruções pobres, relação provedor-paciente deficiente, falta de 

memória, e discordância dos pacientes com necessidades de tratamento ou incapacidade 

de pagar por isso. Acrescentam ainda que, na medida em que a resposta ao tratamento 

está relacionada com a dose e o esquema de uma terapia, a não adesão reduz os 
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benefícios do tratamento, e pode enviesar a avaliação da eficácia deste. Muzzarelli et al. 

(2010) afirmam que intervenções com vistas à otimização da adesão do paciente ao seu 

regime médico, e melhora do comportamento de autocuidado, têm se mostrado eficazes 

na prevenção de internações não planejadas e melhora do resultado em pacientes, e 

Cavalcante et al. (2009) consideram que o aumento de reinternações têm sido atribuídas 

a não adesão ao tratamento farmacológico e às medidas não farmacológicas.  

A literatura tem relatado o uso de uma variedade de estratégias para medir a 

aderência, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Uma dessas possibilidades é 

perguntar aos próprios pacientes e aos provedores de cuidado suas classificações 

subjetivas sobre o comportamento aderente. Outros meios subjetivos são questionários 

padronizados a serem administrados aos pacientes, e há ainda uma abordagem mais 

objetiva, a medição bioquímica, que avalia a adesão a partir da presença de substâncias 

no sangue ou na urina, fornecendo provas de que um paciente recebeu recentemente 

uma dose do fármaco. Pode-se dizer que nenhuma estratégia única é considerada ótima 

para se alcançar a complexidade do comportamento aderente, e que uma abordagem 

multi-método combinando medidas objetivas e de auto-relato é o mais indicado, 

especialmente quando se considera a adesão um fenômeno multidimensional, 

determinado pela interação de vários fatores (OMS, 2004). 

 

1.2.2 – Aspectos de adesão em pacientes com ICC  

De acordo com Nieuwenhuis, Jaarsma, Veldhuisen, Postmus e Wal (2012), 

pesquisas têm revelado que a não aderência é um problema na população com ICC, 

sendo a maioria dos sintomas agravados em decorrência da retenção de líquidos, ou 

sobrecarga de volume secundária à baixa adesão ao medicamento prescrito, ingestão de 

volume excessivo, ou ingestão excessiva de sódio na dieta (Son et al., 2011; Wal et al., 
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2010). A falta de aderência aos medicamentos ocasiona sintomas de ICC 

descompensada, quais sejam ganho de peso, desenvolvimento ou aumento de edema 

periférico, aumento de dispnéia com atividade, aumento da circunferência abdominal e 

fadiga. Sem intervenção médica, estes sintomas muitas vezes evoluem para outros como 

dispnéia intensa, limitando a capacidade de falar em sentenças completas, dispnéia 

paroxística noturna (acordar durante a noite sem conseguir respirar), ou ortopnéia 

(incapacidade de respirar enquanto deitado), o que acaba interferindo na qualidade de 

vida dessas pessoas (Jurgens et al., 2009). 

Mohammadi, et al. (2009) apontam que a não aderência à medicação, dieta 

pobre e falta de monitoramento dos sintomas, têm sido identificadas como contribuindo 

para a grande maioria das hospitalizações por ICC. Du et al. (2011) discutem que pelo 

menos 40% das readmissões hospitalares por ICC são decorrência do descumprimento 

das recomendações de tratamento, e Hauptman em Farrell, Shen, Mallon, Penedo e 

Antoni (2011) estima que entre metade a dois terços das internações por ICC são 

evitáveis através de melhor aderência ao tratamento. Davis, Vinci, Okwuosa, Chase e 

Huang (2007) encontraram resultados semelhantes, na medida em que verificaram, nas 

pesquisas levantadas, que programas de gestão de cuidados em ICC reduziram as taxas 

de hospitalização. 

A baixa adesão ao tratamento pode estar associada a diversos fatores, desde 

problemas socioeconômicos, antecedentes de comportamentos de dependência - como 

tabagismo e uso de álcool - distúrbios psicológicos e prejuízos cognitivos, até as 

características da doença, idade avançada e a complexidade do tratamento. O 

relacionamento entre o profissional de saúde e o paciente também pode ser considerado 

um dos fatores que contribui à adesão ao tratamento, bem como a crença de que os 

medicamentos são benéficos, e a auto eficácia das pessoas para ultrapassar barreiras. 
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Isto sugere que questões relacionadas à personalidade, e atitudes em relação à 

medicação e autoeficácia, podem predizer adesão aos medicamentos; nesse sentido, a 

avaliação da personalidade pode ser útil na investigação clínica. Outro fator diz respeito 

à depressão e ao suporte social fragilizado, talvez pelo fato de pacientes deprimidos e 

não deprimidos, e aqueles com níveis altos e baixos de apoio social, terem um conjunto 

diferente de crenças sobre a doença e tratamento, que por sua vez determinam a adesão. 

Assim, as crenças sobre a doença podem ser alvos importantes para a intervenção, 

buscando melhorar a aderência (Castro et al., 2010; Farrell, et al., 2011; Granger et al., 

2009; Molloy et al., 2009; Wal et al., 2010).  

Sobre a depressão, sabe-se que esta é uma condição frequente na ICC, sendo 

associada a altas taxas de readmissão hospitalar e índices de mortalidade. Dekker (2011) 

aponta que 20% dos pacientes ambulatoriais com ICC sofrem de transtorno depressivo 

maior, e até 48% dos pacientes ambulatoriais experimentam sintomas depressivos 

clinicamente significativos, atribuindo a tal quadro um risco duas vezes maior de morte 

ou hospitalização nessa população de pacientes, em comparação com pacientes que não 

são deprimidos.  Sugere-se que a depressão desempenha um importante papel no 

desenvolvimento e progressão da ICC, e, inversamente, a ICC piora sintomas 

depressivos; este forte relacionamento pode ser atribuído às vias comuns 

fisiopatológicas que a depressão e ICC compartilham (Parissis et al., 2009).  

Além dos sintomas depressivos, Trivedi et al. (2010) consideram que recursos de 

enfrentamento, apoio social e otimismo, se modificáveis, podem ser alvo de 

intervenções para promover impactos sobre os desfechos clínicos. Assim, traz como 

principal achado do seu estudo a associação entre sintomas depressivos elevados, estilos 

de enfrentamento de esquiva, atitudes menos otimistas, e menores níveis de percepção 

de apoio social. Constatou-se que a presença de depressão pode indicar a presença de 
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estilos de enfrentamento que afetam negativamente a gestão ótima da doença, tendo em 

vista que o comportamento de esquiva, tais como a negação, predispõe o paciente a 

ignorar as recomendações médicas, ou sintomas que poderiam significar a necessidade 

de atenção médica. Sobre o otimismo, aponta-se que este tem consequências 

importantes, dado que os otimistas tendem a esperar resultados mais favoráveis, 

enquanto os pessimistas tendem a ter expectativas negativas; sabendo que o 

comportamento é muitas vezes determinada por expectativas, os otimistas podem ser 

mais propensos a fazer esforços para permanecer engajados na gestão da doença e tomar 

medidas preventivas, quando necessário. Em se tratando do apoio social, Wu, Frazier, 

Rayens, Lennie, Chung, e Moser (2012) afirmam que pacientes com percepção de 

suporte social mais elevado são mais aderentes à prescrição de medicamentos, o que 

leva a melhores resultados no que concerne ao risco de eventos cardíacos, índices de 

hospitalização e morte.  

Conforme exposto anteriormente, prejuízos cognitivos também podem vir a 

interferir na adesão terapêutica, na medida em que comprometem o raciocínio dos 

pacientes e habilidades relacionadas à tomada de decisão, limitando a sua capacidade 

para realizar autocuidado (Karavidas et al., 2008; Pressler et al., 2011). A esse respeito, 

é dito que a ICC está associada a um padrão de comprometimento cognitivo 

generalizado, que inclui principalmente a memória, atenção, flexibilidade mental e 

global. Estudo que relaciona a severidade da doença cardíaca ao prejuízo de 

desempenho cognitivo sugere que os déficits cognitivos se tornam mais proeminentes 

com o aumento da gravidade da doença, entretanto, o mau funcionamento cerebral 

parece reversível após transplante de coração, indicando ser a causa da “demência 

cardiogênica” tratável para alguns pacientes (Vogels, Scheltens, Schroeder-Tanka & 

Weinstein, 2007). 
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Sobre isso, Pressler et al. (2011) relatam que, embora a associação entre os 

mecanismos de déficits cognitivos em ICC permaneça indeterminada, a etiologia mais 

provável é a diminuição do débito cardíaco, levando à perfusão e oxigenação cerebral 

inadequadas. A explicação é a de que o cérebro, particularmente as áreas altamente 

plásticas - hipocampo, amígdala, lobos frontais e cerebelo - requer grandes quantidades 

de oxigênio para funcionar de forma adequada. O hipocampo, por exemplo, é 

importante devido ao seu papel na aquisição de novas informações e geração de 

memória, essenciais para a realização de atividades da vida diária e autocuidado na ICC.  

Este autor realizou estudo que indicou piora na velocidade da memória, 

habilidade psicomotora e função executiva de pacientes com ICC, comparados a um 

grupo controle, as quais eram agravadas com a piora da doença. Entretanto, não foram 

encontradas diferenças significativas nos domínios cognitivos da linguagem, memória 

de trabalho e capacidade visoespacial nessa população de pacientes. É importante 

salientar também que, além de todas essas associações a condições cardiogênicas, 

prejuízos cognitivos podem se apresentar como mais uma sintomatologia da depressão 

(Karavidas et al., 2008; Pressler et al., 2011). 

Uma nova edição no domínio da investigação sobre aderência terapêutica é a 

demora do paciente em procurar tratamento. A demora no comportamento de procura 

pode ser descrita como a quantidade de tempo entre a primeira tomada de consciência 

dos sintomas, e a chegada ao hospital. Embora os pacientes com ICC sejam 

aconselhados a procurar ajuda em caso de agravamento dos sintomas, é difícil afirmar 

se há adequação para esta orientação, porque não está clara qual quantidade de tempo de 

atraso é aceitável (Wal, Jaarsma & Veldhuisen, 2005).  

A esse respeito, Evangelista, Dacup e Doering (2000) apontam que 

hospitalizações anteriores de pacientes com ICC predizem tempos mais curtos de 
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procura pelo serviço médico, quando estes vivenciam os sintomas da doença. Porém, 

embora os tempos de demora diminuam em virtude de admissões subsequentes, eles 

continuam significantemente elevados; nesse estudo, o autor refere que o tempo de 

atraso dura em média três dias, e o define como a quantidade de tempo entre a primeira 

percepção dos sintomas e a chegada do indivíduo ao hospital. Em se tratando dos 

sintomas, os mais comuns relatados na admissão foram dispnéia e edema, que são 

comumente experimentados pelos pacientes; aqueles que apresentaram estes dois 

sintomas tiveram tempo de atraso de aproximadamente duas vezes mais, comparados a 

aqueles que não os tiveram. Evangelista et al. (2000) discutem que tal atraso pode ser 

atribuído ao fato de que os pacientes com ICC frequentemente apresentam tal quadro 

sintomatológico como parte de sua condição crônica, e assim tentam gerenciá-lo em 

casa antes de procurar cuidados de saúde; pacientes com sintomas mais graves (Classe 

NYHA III-IV), em contrapartida, são menos propensos a adiar o tratamento. 

Em consonância com o estudo anterior, Nieuwenhhuis et al. (2012) afirmam que 

pacientes em classe funcional II, com mais frequência, apresentam baixa aderência à 

restrição de líquidos em comparação com aqueles em classe III ou IV, provavelmente 

em decorrência de sintomas mais reduzidos, enquanto Wal et al. (2010) encontraram, 

como resultado de seu estudo que os de classe funcional III – IV eram geralmente 

menos aderentes. Muzzarelli et al. (2010) obtiveram resultados indicadores de que os 

pacientes que já foram submetidos a uma grande intervenção por causa de sua doença 

cardíaca podem ser mais aderentes. Um maior número total de comprimidos 

(medicamentos cardiovasculares e não cardiovasculares) e um maior número de 

comorbidades também foram associados a uma melhor aderência. Tal fato pode ser 

explicado, segundo os autores, considerando-se o alívio percebido de sintomas por meio 
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do uso de determinados medicamentos, acarretando maior adesão nesse aspecto, uma 

vez que o paciente desenvolva a ideia dos benefícios do tratamento médico.  

Conforme exposto no tópico sobre tratamento, sabe-se da dificuldade de 

pacientes com ICC se envolverem e manterem exercícios regulares devido às 

comorbidades, ou ainda em virtude da idade avançada e sintomas físicos (Nieuwenhhuis 

et al., 2012; Yeh et al. 2011), além do medo de lesão ou outro evento cardíaco (Du, 

Everett, Newton, Salamonson & Davidson, 2011). Sobre isso, Du et al. (2011) apontam 

que, embora a atividade física seja importante e benéfica no tratamento de ICC, muitas 

pessoas consideram que a adesão às recomendações de atividade física são mais 

difíceis, em comparação com as estratégias de execução relativas aos medicamentos, 

modificações dietéticas ou de restrição hídrica, talvez devido ao fato de os benefícios da 

atividade física, muitas vezes, não serem imediatamente sentidos.  

Nieuwenhhuis et al. (2012) desenvolveram um estudo que propunha analisar, a 

longo prazo, o cumprimento de recomendações não farmacológicas em pacientes com 

ICC, e tiveram como principal conclusão o fato de a aderência a recomendações de 

exercício físico e pesagem diária serem mais desafiadoras que a dieta restrita de sódio e 

a restrição hídrica. Após a oferta de orientações e aconselhamento, observou-se melhor 

cumprimento da restrição hídrica e pesagem diária, porém, no que concerne às 

atividades físicas, não houve alteração. A explicação para a baixa aderência com a 

pesagem é a de que muitos pacientes com ICC não reconhecem sua importância para 

verificar se há retenção de líquidos, ou, devido ao peso estável durante um período mais 

longo, pesam-se com menos frequência.  

Em se tratando da dieta hipossódica, Son et al. (2011) consideram que o 

entendimento prejudicado das orientações, a falta de compreensão na seleção dos 

alimentos, e a utilização de alimentos rápidos e produtos de conveniência, podem ser 
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fatores que interferem na adesão a este ponto. Por fim, o estudo de Nieuwenhhuis et al. 

(2012) também demonstra que a adesão a longo prazo a uma recomendação especial 

não indica automaticamente o cumprimento das outras; isto é, a aderência às 

recomendações de estilo de vida requer habilidades diferentes dos pacientes. 

Estratégias de educação, mas não somente estas, subsidiam maior adesão ao 

tratamento e consequente bem estar e aumento da qualidade de vida (Cavalcante et al., 

2009). Atualmente, a discussão sobre qualidade de vida tem alcançado maior 

reconhecimento como um resultado importante, e tem sido incorporada como uma 

medida do desempenho para avaliar a qualidade do atendimento clínico, bem como 

predizer o prognóstico, incluindo mortalidade e reospitalização em pacientes com ICC 

(Pedersen et al. 2010).  

Em estudo de revisão, Brian et al. (2012) encontraram que 36, de um total de 81 

intervenções para tratamentos de longa duração – incluindo-se a ICC – foram associadas 

a melhorias na adesão, destacando que quase todas as intervenções consideradas 

eficazes eram complexas, incluindo combinações de cuidados, informações, lembretes, 

automonitoramento, reforço, aconselhamento, terapia familiar, terapia psicológica, 

intervenção em crise, chamadas telefônicas e apoio. Nesse contexto, existem as 

intervenções que consistem em auxiliar a memória e lembranças dos pacientes, seja por 

e-mail, telefone, computador, ou visitas domiciliares, as que consistem em monitorar, 

por meio de agendas ou diários, e também as intervenções que partem do fornecimento 

de apoio, feedback, ou recompensas em geral (Dulmen et al., 2007). O problema de tal 

complexidade reside no fato de que se torna difícil saber quais as intervenções que 

funcionam e quais não (Brian et al., 2012).  

Intervenções e apoio a pacientes com ICC com vistas à melhoria do 

comportamento de autocuidado é o objetivo de muitos programas, sendo sua eficácia 
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avaliada com base em efeitos sobre readmissão, custos e qualidade de vida dessa 

população. Tais programas de autogestão têm por objetivo permitir que o paciente 

assuma o papel primário na gestão da sua condição, e, a partir do monitoramento de 

seus sintomas, possa reconhecer quando a atenção médica é necessária (Jovicic, 

Holroyd-Leduc, & Straus, 2006). Assim, conforme expõe Mohammadi et al. (2009), a 

orientação ao paciente sobre a importância da sequência do tratamento prescrito, 

associada ao reconhecimento de sinais e sintomas decorrentes da sua condição é, 

provavelmente, um fator importante na gestão e nos resultado da ICC. Velandia-Arias 

& Rivera-Álvarez (2009) acrescentam ainda que o sucesso do comportamento de 

autocuidado requer processos cognitivos de raciocínio e de tomada de decisão por parte 

do paciente. 

Em um estudo de revisão sistemática, Jovicic et al. (2006) demonstraram que 

programas de autogestão em pacientes com ICC diminuiram as readmissões 

hospitalares em virtude desse problema, e, apesar de não ser conclusivo a respeito da 

mortalidade e qualidade de vida, foram verificadas melhorias desses aspectos também. 

Assim, programas de manejo da doença com educação e monitoramento, atrelado ao 

apoio adicional por parte da família e equipe, estão associados à melhor aderência, 

menor número de dias internados, menor índice de hospitalizações e de atendimentos 

em unidades de emergência, maior qualidade de vida, redução do desfecho combinado 

de hospitalização e mortalidade, e melhora do comportamento de autocuidado (Bocchi 

et al., 2012; Nieuwenhhuis et al., 2012).  

Desse modo, a educação do paciente e supervisão estreita, que inclui a vigilância 

por parte do próprio e sua família, pode reduzir a probabilidade de não aderência, e 

provocar a detecção de certas condições cedo o suficiente para permitir tratamentos que 

possam prevenir a deterioração clínica (Hunt et al., 2009). Porém, acerca desse tema, 
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levanta-se a questão do cuidado que se deve ter quando se fala em comportamento de 

autogestão por parte do paciente, uma vez que hospitalizações podem ocorrer quando os 

indivíduos falham em reconhecer os sinais e sintomas de deterioração da função física. 

Sem o conhecimento adequado e apoio, os sinais e sintomas tais como falta de ar, ganho 

de peso ou aumento da fadiga podem ser desconsiderados (Du et al. 2011).  

 

1.3 – A Teoria da Personalidade de Theodore Millon  

O Millon Behavioral Medicine Diagnostic (MBMD) é um inventário norte-

americano desenvolvido por Theodore Millon em consulta com médicos, psicólogos, 

enfermeiros e outros profissionais de saúde que trabalham com doença física, a fim de 

abordar questões que são relevantes à compreensão de atitudes e comportamento de 

pacientes, tendo como base tanto a literatura específica da área, quanto a Teoria da 

Personalidade de Millon (Millon, Antoni, Millon, Minor & Grossman, 2006). 

Considerando a complexidade dessa teoria e os objetivos da atual pesquisa, nesta seção 

será feita apenas uma breve apresentação do pensamento de Millon acerca da 

personalidade.  

Referida como teoria da aprendizagem biossocial, um dos aspectos fundamentais 

desta é o de que a personalidade se desenvolve como resultado da interação de forças 

ambientais e organísmicas, as quais têm início no mesmo momento da concepção e se 

mantêm ao longo da vida. Assim, os fatores biológicos podem facilitar ou limitar a 

natureza das experiências e aprendizagens da pessoa de várias maneiras, sendo as 

diferenças significativas na experiência configuradas inicialmente pela dotação 

biológica dos indivíduos. A teoria sustenta também que a interação entre fatores 

biológicos e psicológicos não é unidirecional no sentido de que os determinantes 

biológicos sempre precedem e influenciam o curso da aprendizagem e experiência; a 
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ordem dos efeitos pode ser inversa, sobretudo nas etapas iniciais do desenvolvimento. 

Por outro lado, se considera que a maturação biológica depende, em grande medida, de 

uma experiência favorável com o ambiente (Millon, 2004).  

Alchieri, Cervo e Núñes (2005) definem o modelo de personalidade de Millon 

como aquele correspondente a um padrão de funcionamento que resulta de uma matriz 

de variáveis determinadas pelo desenvolvimento biopsicossocial, isto é, a personalidade 

sendo influenciada tanto por fatores biológicos quanto ambientais. Em virtude da 

herança, o indivíduo está geneticamente predisposto a se comportar, sentir e ter 

inteligência similar a seus genitores, entretanto, existe a importância que a estimulação 

inicial na criança tem sobre os processos de maturação e desenvolvimento 

neuropsicológico, tendo em vista a grande plasticidade do substrato biológico. Assim, 

um padrão de personalidade refere-se a maneiras de funcionamento que emergem da 

história do desenvolvimento do indivíduo e que caracterizam suas percepções e seu 

modo de lidar com o ambiente, isto é, os comportamentos e atitudes derivam da 

interação constante das disposições biológicas e da experiência aprendida (Millon, 

2004). 

Em sua teoria, Millon também se utiliza dos princípios da psicologia evolutiva 

para representar o desenvolvimento e manifestação da personalidade, propondo cinco 

possibilidades relacionadas à forma como os indivíduos buscam prazer e evitam a dor, 

isto é, cinco maneiras pelas quais estes se orientam para a existência, a saber: 

dependente, independente, ambivalente, de desapego e discordante. O modo dependente 

relaciona-se àqueles que aprenderam que suas reações associadas ao prazer ou evitação 

da dor dependem mais dos outros do que de si próprios; o modelo independente é 

expresso por indivíduos com boa capacidade de confiança em si, uma vez que 

consideram ser a obtenção do prazer e evitação da dor mais dependente deles próprios 
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que dos outros; o formato ambivalente diz respeito a pessoas em conflito entre 

dependerem de si e serem reforçados pelos outros; o modelo de desapego é 

caracterizado por indivíduos com déficit na capacidade de sentir prazer, podendo ser 

supersensíveis à dor, e, por fim, o discordante, representado por indivíduos que 

substituem o prazer pela dor (Carvalho, 2011; Millon, 2004).  

Sobre os conceitos de normalidade e patologia, Millon apresenta-os de forma 

relativa, considerando que é o padrão de personalidade da pessoa, suas habilidades para 

lidar com o ambiente, visão e objetividade, que determinam se ela irá ter ou não seu 

funcionamento caracterizado como sadio ou doente. Desse modo, quando um indivíduo 

apresenta uma habilidade para lidar com o seu ambiente de forma flexível e adaptativa e 

quando as suas percepções características e comportamentais conduzem a incrementos 

na gratificação pessoal, pode-se dizer que ele possui um padrão de personalidade sadio e 

normal. Ao contrário, se a pessoa responde de modo inflexível ou defeituosamente às 

responsabilidades comuns e às relações de cada dia, ou quando os comportamentos e 

percepções do indivíduo conduzem a incrementos no desconforto pessoal, ou restringem 

suas oportunidades para aprender e crescer, existe um padrão de personalidade 

patológico. O autor explicita que não há uma linha divisória nítida entre a normalidade e 

a patologia, já que os padrões de personalidade são tão complexos que certas esferas de 

funcionamento podem operar “normalmente” enquanto outras não. Além disso, as 

circunstâncias ambientais podem mudar de tal maneira que certos comportamentos e 

estratégias podem ser “sadios” em um momento, e em outro não (Millon, 2004). 

A operacionalização do modelo teórico de Millon se deu com a construção de 

instrumentos amplamente utilizados em pesquisas e no contexto clínico: o Millon 

Adolescent Clinical Inventory (MACI), o Personality Adjective Check List (PACL), o 

Millon Adolescent Personality Inventory (MAPI), o Millon Index of Personality Styles 
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(MIPS), o Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI) e o Millon Behavior Medicine 

Diagnostic (MBMD) (Sánchez, 2003; Sousa, Rocha & Alchieri, 2011). Levando-se em 

consideração que este último é um instrumento desenhado para avaliar a personalidade, 

desenvolvido especificamente para populações de pacientes em cuidados médicos 

considerando uma variedade de traços e comportamentos de saúde que podem afetar o 

ajustamento à doença e ao tratamento, este tem sido utilizado para mostrar que traços 

indicam dificuldades com a adesão (Cruess et al., 2010; Farrel et. al., 2011).  

Exemplos disso são as pesquisas de Cruess et al. (2010), cujo objetivo foi 

determinar se o MBMD seria capaz de identificar fatores de risco atitudinais e 

comportamentais que poderiam estar relacionados a não adesão ao anticoagulante 

varfarina; de Burbridge, Cruess, Antoni e Meagher (2011), desenvolvida com a 

finalidade de avaliar o uso do MBMD na identificação de pacientes HIV positivos com 

características psicossociais que pudessem colocá-los em risco de progressão mais 

rápida da doença, o qual forneceu suporte empírico preliminar para o uso do MBMD 

como uma medida de rastreio de grande utilidade clínica nessa identificação; e Lucena 

(2013), que, além de traduzir e adaptar o instrumento à língua portuguesa, buscou 

verificar evidências de validade do MBMD para avaliação psicológica de candidatos a 

cirurgias bariátricas. 

A avaliação psicológica é recomendada ou mesmo exigida antes de numerosos 

tipos de intervenções médicas, a exemplo de cirurgia da coluna vertebral, intervenção na 

dor crônica, transplante de órgãos e cirurgias bariátricas, a fim de ajudar a identificar 

fatores de risco psicossociais que podem interferir nos bons resultados médicos 

almejados (Wise & Streiner, 2010). A esse respeito, tem-se o MBMD como ferramenta 

facilitadora, uma vez que este foi projetado, em suma, para identificar pacientes que 

possam ter problemas psiquiátricos significativos e recomendar intervenções 
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específicas; identificar recursos pessoais e sociais que podem facilitar a adaptação às 

limitações físicas ou mudanças no estilo de vida; e determinar se os pacientes precisam 

de mais comunicação e apoio em conformidade com os regimes médicos prescritos e 

responsabilidades de autocuidado após o tratamento (Farrel et. al., 2011). 

 

2 – Justificativa  

A ICC, enquanto doença crônica, ocasiona alterações na vida do indivíduo, seja 

em relação a hábitos de vida, mudança de papéis sociais, cuidados especiais com 

alimentação, e frequência na realização de consultas médicas. Diante deste panorama, 

alguns pacientes não conseguem se adaptar a esta nova condição, provocando 

comportamentos inadequados os quais prejudicam a compensação do problema 

cardíaco, o que, por sua vez, interfere diretamente na qualidade de vida. O 

comportamento aderente envolve muitos e diferentes fatores, o que requer investigação 

aprofundada no sentido de identificar quais destes favorecem ou dificultam o 

seguimento adequado do tratamento. Conforme aponta Du et al. (2011), a baixa 

aderência às recomendações de saúde sugerem a necessidade de se explorar formas de 

promover uma melhor adesão ao conselho clínico e desenvolver inovadoras 

intervenções de acompanhamento e gestão de pessoas com ICC.  

Quando se tornam conhecidas as dificuldades dos pacientes em seguir 

adequadamente a terapêutica orientada pela equipe de saúde, sejam estas decorrentes de 

características de personalidade, estados emocionais, entre outras, é possível estabelecer 

um foco de atuação a esta população, proporcionando facilidades no manejo da 

situação/problema; nesse sentido, tal investigação é válida não somente para aqueles 

que necessitam de cuidados médicos, mas para a equipe envolvida diretamente com 
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aquele indivíduo, possibilitando estratégias de intervenção (Castro et al., 2010; Farrell, 

et al., 2011; Granger et al., 2009; Molloy et al., 2009; Vogels et al., 2007).  

Sabe-se que escalas, questionários e inventários vêm sendo utilizados como 

ferramentas facilitadoras na investigação do comportamento aderente, especialmente se 

apresentam foco em populações de pacientes, e se abordam questões relacionadas ao 

manejo do problema de saúde. Porém, estudo de revisão realizado por Carvalho e 

Alchieri (2012) aponta poucos estudos encontrados na literatura relacionando 

instrumentos psicológicos na avaliação da aderência em pacientes com ICC, e aqueles 

encontrados tratavam de testes ou questionários de abordagem genérica, sem estudo de 

validade associado.  

Quando se trata da questão da validade de um instrumento psicológico, está 

sendo colocada em pauta a relação entre os itens e o próprio traço latente, ou seja, 

avalia-se se os comportamentos expressos nos itens correspondem adequadamente ao 

traço latente que se pretende medir. O processo de busca de evidências de validade na 

construção de um teste inicia com a formulação de definições detalhadas do traço ou 

construto, isto é, o que se está pretendendo avaliar em termos de conceito, seguindo-se à 

adequação dos itens às definições do constructo, e às analises empíricas destes, 

selecionando-se aqueles mais eficazes (Alchieri & Cruz, 2003; Pasquali, 2009).  

Assim, pode-se dizer que são expressos três tipos de validade, a saber: validade 

de construto – característica de um teste enquanto mensuração de um atributo ou 

qualidade, ou seja, a definição do que se está pretendendo avaliar; validade de conteúdo 

– caracterização do que está sendo medido nesse conceito, isto é, se os itens constituem 

uma amostra representativa de um universo finito de comportamentos; e validade de 

critério – grau de eficácia de um teste em predizer um desempenho específico, o qual 

deve ser medido/avaliado através de técnicas que são independentes do próprio teste que 
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se quer validar. No caso desse tipo de validade, vale o princípio de que se houver um 

teste comprovadamente válido para a medida de algum traço latente, ele certamente 

poderá servir de critério para a validação de um novo teste. Espera-se, nesse caso, que a 

correlação do novo teste seja elevada, de pelo menos 0,75 (Alchieri & Cruz, 2003; 

Pasquali, 2009). 

Isto posto, verifica-se a importância da realização de pesquisas em populações 

específicas, que objetivem avaliar o uso de determinado procedimento enquanto 

adequado ou não na análise de características psicológicas, para, enfim, certificar-se de 

que este, de fato, mede o que se propõe a medir (Cruess et al., 2010; Farrel et. al., 2011). 

 

3 - Objetivos  

3.1 – Objetivo Geral: 

 Avaliar as evidências de validade e precisão do Millon Behavioral Medicine 

Diagnostic (MBMD) em população de pacientes com ICC. 

3.2 – Objetivos Específicos:  

 Verificar evidências de validade de constructo do MBMD; 

 Identificar aspectos comportamentais associados a grupos de pacientes com 

ICC submetidos a tratamento; 

 Avaliar a utilização do MBMD como instrumento capaz de discriminar 

pacientes com ICC em tratamento como aderentes e não aderentes (validade 

de critério).  

 

4 – Método 

 Este estudo caracteriza-se enquanto metodológico, na medida em que tem como 

objetivo a verificação de evidências de validade em instrumento de avaliação 
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psicológica (Lima, 2011). Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com amostragem por 

conveniência, estabelecida dentro de um intervalo de um ano (Gaya, 2008).  

 

4.1 – Participantes e Instituição: 

Participaram da pesquisa pessoas com ICC, que apresentassem ou não 

comorbidades, dos sexos masculino e feminino, e faixa etária entre 18 e 85 anos, 

considerando que este é o intervalo de idade indicado à aplicação do MBMD, de acordo 

com o manual do instrumento. As entrevistas ocorreram no Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL/Universidade Federal do Rio Grande do Norte), e foram 

direcionadas aos pacientes cadastrados no ambulatório especializado de ICC, aos 

pacientes atendidos nos ambulatórios gerais do serviço de Cardiologia, e aos pacientes 

que se encontravam internados nas enfermarias do serviço de Cardiologia. 

Responderam os questionários um total de 120, sendo 76 pacientes ambulatoriais, e os 

outros 44 pessoas que estavam internadas. Foram excluídos do estudo aqueles que não 

quiseram participar, e os que apresentavam sintomatologia clínica e/ou 

comprometimento cognitivo a ponto de impossibilitar a resposta ou a compreensão dos 

itens a serem inquiridos.  

 

4.2 – Procedimentos de coleta de dados 

 Em conformidade com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), e 

Resolução de Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos (nº 196/96), do Conselho Nacional de Saúde (CNS), este projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), sendo aprovado com parecer de número 163.547. 
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 A coleta de dados teve início em Fevereiro de 2013, após o projeto obter o 

parecer de aprovação, e encerrada em Fevereiro de 2014. A abordagem aos participantes 

da pesquisa ocorreu no momento em que eles estavam aguardando atendimento para 

avaliação cardiológica nos ambulatórios do HUOL, e nos leitos das enfermarias. Em 

ambos os casos, realizava-se consulta prévia aos prontuários, a fim de identificar quem 

daqueles tinha o diagnóstico da doença. Na ocasião da abordagem, era explicada a 

proposta da pesquisa e realizado o convite a participar, por meio da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 1).   

 

4.2.1. Questionário de caracterização da população 

Antes da administração do MBMD, foram obtidas informações 

sociodemográficas e clínicas com base em um questionário estruturado, elaborado em 

conjunto com a médica cardiologista responsável pelo ambulatório especializado de 

ICC (Anexo 2). As perguntas eram direcionadas aos próprios pacientes, mas como 

diziam respeito a informações por vezes desconhecidas pelos próprios, estas eram 

confirmadas por meio de consulta a prontuário ou questionamento ao médico 

responsável pelo atendimento, em momento diferente da entrevista. Tais informações 

foram relacionadas às escalas do MBMD, e a avaliação da classe funcional, um dos 

itens presentes nesse instrumento, ao indicar a extensão da ICC, foi utilizada como 

discriminatória da evolução do paciente em termos de adequação, ou não, às orientações 

fornecidas pela equipe de saúde. Sendo assim, tal parâmetro clínico foi utilizado como 

definidor dos pacientes mais e menos aderentes.  
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4.2.2. Millon Behavioral Medicine Diagnostic 

Antes de chegar à sua versão final, Millon organizou duas fases no processo de 

construção do Millon Behavioral Medicine Diagnostic (MBMD). Na primeira, 

aproximadamente 225 pacientes responderam o seu formato inicial, que continha 299 

itens. Esses dados foram utilizados para o estudo da consistência interna e para a 

definição das escalas, e o resultado da análise dessa etapa culminou na remoção de 

alguns itens, contendo seu formato revisado um total de 165. Uma segunda amostra de 

aproximadamente 525 pacientes respondeu essa nova versão, e ambos os grupos foram 

incluídos no processo de finalização do instrumento; assim, após exclusão de dados 

perdidos, constituiu-se uma amostra de 720 pacientes para a análise final (Millon et al., 

2006).  

A análise da estrutura interna do MBMD, mais especificamente a matriz de 

intercorrelação entre as 29 escalas clínicas (excluídas as escalas dos domínios Padrões 

de Resposta e Hábitos Negativos de Saúde), foi realizada utilizando-se a rotação 

varimax (Millon et al., 2006). O objetivo deste método é maximizar as altas correlações 

e minimizar as baixas, tornando a interpretação mais fácil (Dancey & Reidy, 2006).  

A partir da análise, chegou-se às seguintes interpretações: Fator 1, com padrão 

compreendendo aspectos relacionados à ansiedade, alta emotividade, tristeza, 

isolamento social, irritabilidade, medo intenso de procedimentos médicos, e avaliação 

negativa da vida.  As cargas máximas foram observadas nas escalas “Desanimado” 

(0,845), “Inibido” (0,844), e “Labilidade emocional” (0,836); Fator 2, cujo tema comum 

trata de problemas psicológicos relacionados a doenças físicas, com maiores cargas nas 

escalas “Déficits funcionais” (0,913), “Pessimismo quanto ao futuro” (0,896), 

“Apreensão com a doença” (0,886), e “Sensibilidade à dor” (0.884); Fator 3, 

caracterizado por conteúdos relacionados à irritabilidade, desconfiança, e falta de apoio 
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espiritual, e cargas elevadas nas escalas “Enérgico” (0,799), “Imprudente” (0,740) e 

“Defensividade” (0,723); Fator 4, com tema central correspondendo à dificuldade em 

aderir às expectativas e regimes médicos, apresentando maiores cargas nas escalas 

“Aderência problemática” (0.896), “Desconforto com informações” (0,508) e “Ausência 

espiritual” (0,498); por fim, o Fator 5 tem como núcleo o bem estar psíquico, uma 

perspectiva pessoal confiante e adaptável, e conta com as maiores cargas nas escalas 

“Sociável” (0,879) e “Confiante” (0,831) (Millon et al., 2006).   

Enquanto que para o desenvolvimento do instrumento foi pesquisada uma 

população médica genérica – pessoas em tratamento de patologias como câncer, 

cardiopatia, diabetes, HIV, quadros neurológicos, entre outras – uma amostra de 711 

candidatos à cirurgia bariátrica foi utilizada para o estudo da validade, sendo a relação 

das escalas do MBMD estabelecida com outros instrumentos diagnósticos também 

utilizados no contexto médico (Millon et al., 2006). O questionário original teve versão 

traduzida e adaptada para o português por Lucena (2013). 

Os 165 itens do MBMD devem ser respondidos como verdadeiro ou falso, e 

estão organizados em 38 escalas, agrupadas em sete domínios (Wise & Streiner, 2010). 

Os dois primeiros – Padrões de Resposta e Hábitos Negativos de Saúde – avaliam 

padrões de resposta e possíveis comportamentos problemáticos que devem alertar o 

profissional de saúde. Os cinco domínios seguintes avaliam variáveis psiquiátricas ou 

psicossociais que podem moldar a forma como os doentes lidam com seus problemas de 

saúde, e identificam atitudes que podem exacerbar sua doença e interferir em seu 

prognostico global, são eles: Indicadores Psiquiátricos, Estilos de Enfrentamento, 

Moderadores de Estresse, Prognóstico do Tratamento e Guias de Gestão – na Figura 1 

são apresentados os domínios e as escalas do instrumento. Além disso, inclui um 
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indicador de validade composto por dois itens altamente improváveis que, se 

assinalados como verdadeiros, invalidam o protocolo (Millon et al., 2006). 

Para o cálculo dos escores, utilizou-se uma planilha eletrônica desenvolvida a 

partir das informações trazidas pelo manual, na seção de Administração do Teste, 

Escore e Interpretação, bem como nas tabelas apresentadas no apêndice desse mesmo 

material. Assim, logo que as respostas dos pacientes eram transpostas a essa planilha, 

automaticamente calculava-se o valor dos escores que cada paciente havia obtido em 

cada uma das escalas. Quanto maior o escore, maior era a possibilidade de aquele 

paciente apresentar problemas na área em questão, exceto nas escalas Cooperativo, 

Sociável, Confiante e Respeitoso, do domínio Estilos de Enfrentamento, cuja proposta 

era avaliar aspectos positivos do paciente, em relação ao seu problema de saúde e 

tratamento imposto. 
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Figura 1. Domínios e Escalas do MBMD  

 

 

Descritividade  

Desejabilidade Social 

Depreciação 

 

PADRÕES DE RESPOSTAS 

Verificam a inclinação de o paciente ser auto-revelador, dar 

respostas vinculadas à desejabilidade social, bem como a 

tendência a apresentar sintomas em maior ou menor escala na 

comunicação com a equipe. 

 
 

HÁBITOS NEGATIVOS DE SAÚDE 

Envolvem questões relacionadas a álcool, drogas, 

alimentação, cafeína, inatividade e fumo. 

 

Álcool 

Drogas 

Alimentação 

Cafeína 

Sedentarismo 

Tabaco 

  

INDICADORES PSIQUIÁTRICOS 

Tratam dos temas de ansiedade-tensão, depressão, disfunção 

cognitiva, labilidade emocional e atitude defensiva. 

 

Ansiedade-Tensão 

Depressão 

Disfunção Cognitiva 

Labilidade Emocional 

Defensividade 

 
 

ESTILOS DE ENFRENTAMENTO 

Classificam-se em introvertido (caracterizado por 

pessoas com pouca energia, comunicação vaga, 

passividade), inibido (corresponde a pessoas 

hesitantes e tímidas), deprimido, cooperativo, 

sociável, confiante, impulsivo, dominador, 

respeitoso, oposicionista e denegrido (compreende 

o sentimento de que o sofrimento é merecido).   

 

Introvertido 

Inibido 

Desanimado 

Cooperativo 

Sociável 

Confiante 

Imprudente 

Enérgico 

Respeitoso 

Insatisfeito 

Autodepreciativo 

 
MODERADORES DE ESTRESSE 

Verificam tópicos referentes à 

espiritualidade, apreensão com a doença, 

déficit funcional, sensibilidade à dor, 

isolamento social e pessimismo quanto ao 

futuro. 

 

Apreensão x Aceitação da doença 

Déficits x Competência funcional 

Sensibilidade x Tolerância à dor 

Isolamento x Apoio social 

Pessimismo x Otimismo quanto ao futuro 

Ausência x Fé espiritual 

 
PROGNÓSTICO DO TRATAMENTO 

Aborda o ajuste emocional ao estresse, 

abuso de medicamentos, desconforto com 

informações (baixa receptividade a 

detalhes da doença), excesso de uso 

(propensão de alguns pacientes utilizarem 

mais serviços que outros que se encontram 

com limitações semelhantes) e aderência 

problemática. 

 

 

Fragilidade x Resiliência 

Abuso de medicação x Uso consciente 

Desconfortável x Receptivo a informações 

Uso em excesso x Adequado dos serviços 

Aderência problemática x Boa 

 

GESTÃO DE GUIAS DE TRATAMENTO 

Tratam dos riscos de complicações no 

tratamento decorrentes de uma má gestão, e 

indicam quais pacientes podem se beneficiar 

de um encaminhamento psicossocial. 

 

 

Dificuldades na adaptação 

 

Encaminhamento psicossocial 
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4.3 – Procedimentos de análise de dados  

  Foram realizadas análises estatísticas descritivas e inferenciais, por meio do uso 

de planilhas eletrônicas e processadores estatísticos. As análises descritivas foram 

aplicadas aos dados de caracterização dos participantes, a fim de se obter indicadores de 

medida de tendência central, e verificar a frequência de ocorrência de valores na 

população em estudo. As análises inferenciais foram feitas a partir dos resultados do 

instrumento psicológico utilizado, com o objetivo de verificar associações entre este e 

determinadas características dos pacientes. Para tanto, utilizou-se o Teste t para a 

comparação das médias dos resultados quando se tratava de dois grupos, a ANOVA, 

para a comparação de médias de mais de duas condições, e a correlação de Pearson, a 

fim de evidenciar o grau de relação entre as variáveis numéricas. Com o objetivo de 

avaliar a estrutura fatorial do MBMD, foram realizadas sete análises fatoriais 

exploratórias, sendo uma para cada domínio do referido instrumento, bem como análise 

da consistência interna a partir do Alpha de Cronbach. 

 

5 – Resultados  

5.1 – Caracterização da População  

5.1.1 – Aspectos Sociodemográficos 

 Participaram da pesquisa um total de 120 respondentes, sendo a maioria 

composta por homens (63,3%). A média de idade foi de 54 anos (DP = 1,242), e a renda 

mensal dos participantes, em média, teve como resultado o valor de 1459,81 reais (DP = 

137,375). Dependiam da renda informada, em média, três familiares (DP = 0,146). 

 A maior parte dos entrevistados, ao serem questionados sobre atividade de 

trabalho, citou tarefas que prescindiam qualquer nível de especialização, a exemplo de 

agricultura e atividades domésticas (85,5%), seguido de 5,8% que informaram 
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atividades que exigiam curso de graduação. Ainda sob este aspecto, 4,2% dos 

participantes afirmaram ocupação enquanto auxiliares, 2,5% encontravam-se sem 

trabalhar, e a menor parte coube às atividades que exigiam cursos técnicos (1,7%). 

Sobre o estado civil, verificou-se que a maioria dos participantes era constituída 

por pessoas casadas ou em união estável (71,7%), 14,2% estavam solteiros, 8,3% eram 

viúvos, e a menor parte era formada por aqueles que não tinham companheiro em 

decorrência de separação (5,8%). 

Em se tratando de escolaridade, a maioria referiu ter estudado até o ensino 

fundamental (59,2%), seguido de um percentual de 17,5% que negou qualquer contato 

com a escola, afirmando não ter estudado ano algum. Concluíram o ensino médio um 

total de 15,8%, e 7,5% dos pacientes ingressaram no ensino superior. A média de anos 

estudados foi de cinco anos (DP = 0,411). 

 

5.1.2 – Aspectos Clínicos 

Os participantes da pesquisa estavam em tratamento para ICC há 16 meses, em 

média (DP = 1,837), e dos diagnósticos verificados até o momento da obtenção dos 

dados, a maior parte coube à etiologia isquêmica, e a menor constatação, observada em 

0,8% dos casos, enquadrou-se nas etiologias hipertrófica e congênita. Porém, observou-

se que em 39,2% dos casos não estava explícita a causa da ICC, seja pelo fato de a 

investigação encontrar-se em andamento, ou por não ter sido localizado o registro da 

informação em prontuário. Na tabela 1 são expostas as demais causas para a ocorrência 

da doença nessa população. 
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Tabela 1 

Etiologia da ICC 

 Frequência Percentual (%) 

A esclarecer/Não informada 47 39,2 

Isquêmica 27 22,5 

Hipertensiva 17 14,2 

Primária 08 6,7 

Chagásica 08 6,7 

Alcóolica 05 4,2 

Periparto 04 3,3 

Reumática 02 1,7 

Congênita 01 0,8 

Hipertrófica 01 0,8 

Total 120 100 

 

 

 Dos pacientes entrevistados, boa parte encontrava-se em classe funcional II 

(44,2%), e a menor parte em classe funcional IV (10,8%), no momento da obtenção dos 

dados. O percentual de pacientes em classe I e III foi próximo, sendo 20,8% e 24,2%, 

respectivamente. 

 Além do diagnóstico de ICC, em alguns casos havia outras complicações 

clínicas, como hipertensão, diabetes, doença renal e doença pulmonar. A maior parcela 

dos participantes referiu apenas uma comorbidade (28,3%), e o percentual dos que 

tinham duas e três foi bem próximo, sendo 21,7% e 20%, respectivamente. A menor 

parcela coube àqueles que tinham cinco ou mais comorbidades (3,3%), e 15% dos 

pacientes referiu não apresentar nenhum outro problema de saúde.  

No que concerne à quantidade de procedimentos clínicos a que os pacientes 

haviam sido submetidos até então, a exemplo de cirurgias e implante de marcapasso, a 
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maioria, 60,8%, afirmou não ter feito nenhum, seguido de 25,8% que afirmou ter feito 

apenas um procedimento de natureza cardiológica. Sobre a quantidade prescrita de 

medicamentos de uso diário, o valor médio foi em torno de cinco (DP = 0,186), o que 

corresponde a uma dosagem diária de 528,8mg, em média (DP = 53,994). 

A respeito do uso de álcool e cigarro, a maior parte dos entrevistados informou 

tal hábito no passado, com percentual de 60,8% e 50%, respectivamente; a quantidade 

de anos fazendo uso de cigarro teve um valor médio de 15 anos (DP = 1,664). Apesar da 

condição clínica deficiente, e do tratamento em curso, 4,2% dos pacientes afirmaram 

uso atual de cigarro, e 5% uso atual de álcool. 

 

5.2 – Análise Fatorial e da Consistência Interna das escalas do MBMD 

5.2.1 – Análise Fatorial 

 Quando se fala em análise de fatores, aborda-se a questão dos padrões de 

correlações entre variáveis de um dado instrumento de avaliação, o que reduz tais 

variáveis a um número menor, denominado fator. Os fatores, então, representam as 

dimensões latentes, isto é, os construtos, que resumem ou explicam o conjunto de 

variáveis observadas; uma vez resumidos os dados, tem-se um número menor de 

conceitos do que as variáveis individuais originais. Dessa forma, grupos de variáveis 

altamente correlacionadas entre si formam um fator, ou seja, cada fator representa um 

conjunto de variáveis (Dancey & Reidy, 2006; Figueiredo & Silva, 2010).  

 Figueiredo e Silva (2010) apontam as possibilidades de análise fatorial enquanto 

exploratória e confirmatória, afirmando ser a primeira utilizada nos estágios mais inicias 

da pesquisa, e a segunda para o teste de hipóteses, a fim de identificar em que medida 

determinadas variáveis são representativas de um conceito/dimensão. Assim, define a 

análise fatorial exploratória como um conjunto de técnicas que procura explorar a 
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relação entre um conjunto de variáveis, identificando padrões de correlação. O objetivo 

é encontrar a estrutura subjacente em uma matriz de dados, e determinar o número e a 

natureza das variáveis latentes (fatores) que melhor representam um conjunto de 

variáveis observadas (Damásio, 2012). 

 Em se tratando do número de casos que devem ser utilizados, Hair, Black, 

Babin, Anderson e Tatham (2006) indicam ser aconselhável um mínimo de 100 casos 

para assegurar resultados mais robustos, com no mínimo 5 casos por variável a ser 

investigada. Sabe-se que, para um questionário com 165 variáveis, um número de 120 

participantes não é a quantidade suficiente de casos, porém optou-se por fazer a análise 

fatorial com fins exploratórios, mesmo com essa limitação.  

 Com o propósito de avaliar a estrutura fatorial do MBMD, foram realizadas 

análises fatoriais exploratórias para cada domínio (Domínio 1: Padrões de Respostas; 

Domínio 2: Hábitos Negativos de Saúde; Domínio 3: Indicadores Psiquiátricos; 

Domínio 4: Estilos de Enfrentamento; Domínio 5: Moderadores de Estresse; Domínio 6: 

Prognóstico de Tratamento; Domínio 7: Gestão de Guias). A determinação do número 

de fatores a serem retidos foi conduzida utilizando o método Hull em uma matriz de 

correlações tetracórica, com implementação específica para dados dicotômicos, sendo 

este atualmente considerado o mais adequado para tal fim (Damásio, 2012; Lorenzo-

Seva, Timmerman, & Kiers, 2011; Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011).  

Após isso, análises fatoriais exploratórias foram conduzidas utilizando o método 

de estimação Weighted Least Squares Mean and Variance – Adjusted (WLSMV), 

específico para dados dicotômicos (Muthén & Muthén, 1999; 2010). Para a rotação 

fatorial, foi utilizado o método oblíquo Geomin, permitindo correlações entre os fatores. 

Por fim, obteve-se o índice de consistência interna a partir do Alfa de Cronbach. A 

seguir, são apresentadas as tabelas, com as melhores cargas assinaladas em negrito 
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(acima de 0.3). Na análise em questão, todos os sete domínios do instrumento se 

apresentaram como unidimensionais.  

 

Tabela 2 

Cargas dos fatores do domínio Padrões de Resposta 

Itens Cargas Fatoriais 

V36  0.519 

V68  0.654 

V93  0.491 

V121 0.400 

V56  0.250 

V132 0.444 

V17  0.066 

V18  -0.071 

V52  -0.390 

V87  -0.216 

V38  0.409 

V73  -0.202 

V84  0.185 

V90  -0.125 

V91  0.429 

V100 -0.201 

V48  0.614 

V65  0.516 

V102 0.836 

V130 0.732 

V141 0.463 

V16  0.666 

V25  0.743 

V110 0.769 

V118 0.800 

V155 0.452 

 

Alpha de Cronbach = 0,752 
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Tabela 3 

Cargas dos fatores do domínio Hábitos Negativos de Saúde 

Itens Cargas Fatoriais 

V127  

V151  

V53 

V74 

V115  

V139  

V146  

V135  

V153  

V45 

V149  

V159  

V111  

V142  

V164 

0.808 

0.237 

0.389 

0.815 

0.205 

0.388 

0.115 

0.636 

0.565 

0.331 

0.686 

0.788 

0.918 

0.900 

0.911 

 

Alpha de Cronbach = 0,572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

Tabela 4 

Cargas dos fatores do domínio Indicadores Psiquiátricos  

 Itens Cargas Fatoriais  Itens Cargas Fatoriais 

V1 0.648  V6 0.606 

V14  0.630  V21  0.484 

V46  0.771  V75 0.616 

V66  0.663  V5 0.345 

V98  0.601  V31 0.539 

V155 0.404  V9 0.610 

V28  0.768  V42 0.502 

V55  0.708  V126 0.516 

V119 0.612  V157 0.310 

V3 0.628  V107 0.526 

V41  0.775  V162 0.336 

V60  0.642  V12 0.259 

V62  0.611  V80 0.618 

V65  0.551  V95 0.514 

V147 0.685  V125 0.635 

V16  0.660  V146 0.466 

V49  0.604  V36 0.272 

V130 0.824  V57 -0.022 

V137 0.900  V93 0.461 

V156 0.570  V121 0.336 

V161 0.880  V24 0.353 

V30  0.445  V11 0.590 

V58  0.612  V19 0.313 

V83  0.675  V26 0.222 

V86  0.532  V50 0.133 

V8 0.723  V54 0.095 

V13  0.546  V59 0.146 

V43  0.506  V68 0.707 

V51  -0.023  V76 0.522 

V96  0.663  V79 -0.231 

V102 0.799  V113 0.600 

V105 0.457  V120 0.173 

V109 0.421  V123 0.190 

V117 0.660  V133 0.028 

V141 0.435  V160 0.747 

V34  -0.178    

 

Alpha de Cronbach = 0,927 
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Tabela 5 

Cargas dos fatores do domínio Estilos de Enfrentamento  

Itens Cargas Fatoriais  Itens Cargas Fatoriais  Itens Cargas Fatoriais 

V2 0.318  V57  0.046  V105 0.481 

V3 0.597  V59  0.156  V107 0.527 

V4 0.507  V60  0.591  V110 0.850 

V8 0.698  V61  0.483  V112 0.385 

V9 0.625  V63  0.669  V113 0.595 

V11  0.619  V64  0.326  V114 0.065 

V12  0.340  V65  0.558  V118 0.799 

V13  0.506  V66  0.603  V119 0.619 

V16  0.613  V67  0.010  V120 0.160 

V17  0.058  V68  0.717  V121 0.331 

V18  -0.100  V71  0.025  V122 0.492 

V19  0.326  V73  -0.093  V123 0.226 

V24  0.383  V76  0.569  V125 0.607 

V25  0.780  V77  0.300  V129 0.015 

V26  0.241  V78  0.561  V130 0.827 

V27  0.067  V79  -0.353  V133 0.082 

V29  -0.134  V80  0.653  V137 0.877 

V32  0.303  V84  0.024  V138 0.243 

V34  -0.224  V86  0.514  V141 0.491 

V36  0.324  V87  -0.193  V143 0.037 

V37  0.447  V88  -0.044  V146 0.548 

V38  0.413  V90  -0.129  V148 0.335 

V40  0.369  V92  0.517  V150 0.640 

V43  0.481  V93  0.493  V152 0.415 

V44  -0.071  V94  0.390  V154 0.413 

V47  0.258  V95  0.528  V155 0.436 

V48  0.510  V96  0.681  V156 0.595 

V49  0.495  V97  0.158  V157 0.358 

V50  0.091  V98  0.637  V160 0.817 

V51  -0.109  V99  -0.025  V161 0.892 

V52  -0.336  V100 -0.222  V162 0.375 

V54  0.041  V101 -0.304  V163 0.028 

V56  0.381  V104 -0.024    

 

Alpha de Cronbach = 0,911 
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Tabela 6 

Cargas dos fatores do domínio Moderadores de Estresse  

Itens Cargas Fatoriais  Itens Cargas Fatoriais 

V1 0.565  V82  0.469 

V2 0.298  V83  0.665 

V6 0.511  V85  0.489 

V7 -0.042  V86  0.549 

V9 0.664  V87  -0.221 

V11  0.587  V89  0.113 

V13  0.561  V93  0.412 

V15  -0.246  V94  0.487 

V16  0.592  V96  0.666 

V19  0.307  V98  0.584 

V22  0.286  V99  0.057 

V25  0.771  V107 0.503 

V28  0.665  V109 0.506 

V30  0.515  V122 0.421 

V31  0.594  V126 0.551 

V33  -0.204  V129 0.096 

V36  0.231  V130 0.854 

V39  0.269  V136 0.702 

V42  0.521  V137 0.930 

V43  0.520  V140 0.716 

V49  0.534  V141 0.428 

V51  -0.004  V144 0.031 

V54  0.179  V145 0.696 

V55  0.793  V147 0.748 

V58  0.582  V150 0.702 

V62  0.531  V155 0.431 

V63  0.583  V156 0.603 

V69  0.679  V158 0.763 

V70  0.575  V159 0.391 

V72  -0.421  V160 0.737 

V76  0.534  V161 0.925 

V80  0.663  V165 0.062 

 

Alpha de Cronbach = 0,913 
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Tabela 7 

Cargas dos fatores do domínio Prognóstico de Tratamento  

Itens Cargas Fatoriais  Itens Cargas Fatoriais 

V3 0.694  V54  0.049 

V20  0.658  V77  0.253 

V41  0.800  V133 0.111 

V62  0.613  V140 0.654 

V131 0.753  V51  0.106 

V6 0.634  V63  0.625 

V66  0.827  V126 0.531 

V155 0.389  V9 0.631 

V157 0.274  V39  0.254 

V14  0.640  V58  0.676 

V28  0.798  V65  0.635 

V46  0.820  V70  0.660 

V49  0.598  V82  0.607 

V83  0.360  V119 0.518 

V92  0.390  V141 0.370 

V98  0.536  V145 0.746 

V150 0.568  V160 0.625 

V5 0.268  V44  -0.157 

V10  0.800  V97  0.173 

V103 0.724  V128 -0.147 

V116 0.185  V143 -0.063 

V69  0.483  V18  0.012 

V36  0.250  V33  -0.284 

V104 0.023  V71  0.061 

V113 0.636  V99  0.003 

V134 0.440  V101 -0.187 

V23  0.317  V52  -0.405 

V32  0.110  V56  0.379 

V81  -0.383  V87  -0.008 

V108 -0.319  V88  -0.046 

V84  0.039  V100 -0.254 

 

Alpha de Cronbach = 0,881 
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Tabela 8 

Cargas dos fatores do domínio Gestão de Guias 

Itens Cargas Fatoriais 

 V30 

 V54 

 V85 

 V126  

 V145  

 V13 

 V24 

 V69 

 V83 

 V109  

 V147  

 V143  

 V44 

 V81 

 V89 

 V49 

 V51 

 V58 

 V131  

 V1 

 V86   

 V92   

 V115  

 V150  

 V87   

   0.638 

0.241 

0.586 

0.530 

0.650 

0.507 

0.145 

0.716 

0.855 

0.538 

0.763 

0.294 

-0.171 

-0.366 

0.093 

0.573 

0.203 

0.711 

0.634 

0.489 

0.569 

0.720 

-0.151 

0.641 

-0.253 

 

Alpha de Cronbach = 0,806 

 

5.2.2 – Avaliação da Consistência Interna  

Em se tratando da confiabilidade de uma estrutura fatorial, Damásio (2012) 

afirma que esta pode ser obtida por meio de diversos critérios, mas aponta estudos 

indicadores de que, dentre os vários apresentados na literatura, o Alfa de Cronbach é o 

método mais utilizado em estudos transversais, pois avalia o grau em que os itens de 

uma matriz de dados estão correlacionados entre si (Pasquali, 2009). Sua variação se dá 



56 
 

 
 

entre 0 a 1, sendo: α < 0,5 (inaceitável), α > 0,5 (pobre), α > 0,6 (questionável), α > 0,7 

(aceitável), α > 0,8 (bom) e α > 0,9 (excelente) (George & Mallery, 2003).  

No estudo em questão, apenas um índice esteve abaixo de 0,70, em se tratando 

dos domínios. Já no que se refere às escalas, das 32 avaliadas, menos da metade obteve 

índices considerados aceitáveis, como mostra a tabela 9. 

 

Tabela 9 

Índices de Consistência Interna das escalas do MBMD 

Escalas 
Alpha de 

Cronbach 

 
Escalas 

Alpha de 

Cronbach 

Descritividade 0.48  Respeitoso 0.51 

Desejabilidade social 0.50  Insatisfeito 0.75 

Depreciação  0.69  Autodepreciativo 0.61 

Ansiedade-Tensão 0.83  Apreensão com a doença 0.81 

Depressão 0.83  Déficits funcionais 0.81 

Disfunção cognitiva 0.77  Sensibilidade à dor 0.82 

Labilidade emocional 0.77  Isolamento social 0.70 

Defensividade 0.65  Pessimismo com o futuro 0.81 

Introvertido 0.59  Ausência espiritual -0.16 

Inibido 0.78  Fragilidade intervencional 0.82 

Desanimado 0.79  Abuso de medicação 0.40 

Cooperativo 0.62  Desconfortável a informações 0.18 

Sociável 0.37  Uso em excesso 0.71 

Confiante 0.40  Aderência problemática 0.49 

Imprudente 0.60  Dificuldades na adaptação 0.62 

Enérgico 0.48  Encaminhamento psicossocial 0.55 
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5.3 – Relações entre as escalas do MBMD 

A fim de verificar o estabelecimento de correlações entre as escalas do MBMD, 

foi utilizada a análise de Pearson. Os resultados apresentados a seguir foram tomados 

considerando-se p < 0,01, e r > 0,7. Em se tratando do domínio Indicadores 

Psiquiátricos, estiveram relacionadas as escalas Ansiedade-Tensão e Depressão (0,73), 

Ansiedade-Tensão e Disfunção cognitiva (0,74), Ansiedade-Tensão e Labilidade 

emocional (0,89), Depressão e Disfunção cognitiva (0,74), Depressão e Labilidade 

emocional (0,78). No tocante ao domínio Estilos de Enfrentamento, obteve-se relação 

entre as escalas Inibido e Desanimado (0,80), Inibido e Insatisfeito (0,76), Desanimado 

e Insatisfeito (0,72), Imprudente e Insatisfeito (0,70). 

Sobre o domínio Moderadores de Estresse, a correlação se estabeleceu entre as 

escalas Apreensão com a doença e Déficits funcionais (0,83), Apreensão com a doença 

e Sensibilidade à dor (0,83), Apreensão com a doença e Pessimismo quanto ao futuro 

(0,83), Déficits funcionais e Sensibilidade à dor (0,86), Déficits funcionais e 

Pessimismo quanto ao futuro (0,87), Sensibilidade à dor e Pessimismo quanto ao futuro 

(0,81). Por fim, as duas escalas do domínio Gestão de Guias estiveram correlacionadas 

entre si: Dificuldades na adaptação e Encaminhamento psicossocial (0,74). 

Também foi possível observar associações entre domínios. As escalas 

Descritividade e Desejabilidade social, do domínio Padrões de Resposta, estiveram 

relacionadas, respectivamente, às escalas Defensividade (-0,82), do domínio Indicadores 

Psiquiátricos, e Sociável (0,72), do domínio Estilos de Enfrentamento. A escala 

Depreciação, ainda do domínio Padrões de Resposta, esteve correlacionada com as 

escalas Ansiedade (0,74), Depressão (0,81), Labilidade emocional (0,82), Inibido 

(0,79), Desanimado (0,76), Isolamento social (0,73) e Fragilidade intervencional (0,71), 
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essas duas últimas dos domínios Moderadores de Estresse e Prognóstico do Tratamento, 

respectivamente.  

Entre os domínios Indicadores Psiquiátricos e Estilos de Enfrentamento, 

verificaram-se as seguintes relações: Ansiedade-Tensão e Inibição (0,70), Depressão e 

Inibição (0,78), Depressão e Desanimado (0,84), Depressão e Insatisfeito (0,74), 

Depressão e Autodepreciativo (0,71), Labilidade emocional e Inibição (0,76), 

Labilidade emocional e Desanimado (0,77) e Labilidade emocional e Insatisfeito (0,76). 

Também foi possível observar algumas correlações entre os domínios Indicadores 

Psiquiátricos e Moderadores de Estresse, com destaque para a escala Depressão, que 

esteve relacionada às escalas Apreensão com a doença (0,76), Déficits funcionais 

(0,73), Sensibilidade à dor (0,76), Isolamento social (0,75) e Pessimismo quanto ao 

futuro (0,89). A escala Disfunção cognitiva esteve relacionada à Apreensão com a 

doença (0,71) e Sensibilidade à dor (0,74). 

Associações entre os domínios Moderadores de Estresse e Estilos de 

Enfrentamento ficaram por conta das escalas que seguem: Isolamento social e Inibido 

(0,87), Isolamento social e Desanimado (0,73), Pessimismo quanto ao futuro e 

Desanimado (0,71), Apreensão com a doença e Insatisfeito (0,71), Isolamento social e 

Insatisfeito (0,75), Pessimismo quanto ao futuro e Insatisfeito (0,70), Isolamento social 

e Autodepreciativo (0,73).  

A escala Fragilidade intervencional, do domínio Prognóstico do Tratamento, 

esteve correlacionada às escalas Ansiedade-Tensão (0,87), Depressão (0,73), Disfunção 

cognitiva (0,75) e Labilidade emocional (0,77), todas do domínio Indicadores 

Psiquiátricos. Relações com o domínio Estilos de Enfrentamento também estiveram 

presentes: Inibido e Fragilidade intervencional (0,71), Respeitoso e Aderência 

problemática (-0,76), Uso em excesso e Insatisfeito (0,71), além do domínio 
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Moderadores de Estresse, com as escalas: Apreensão com a doença e Fragilidade 

intervencional (0,72), Uso em excesso e Apreensão com a doença (0,77), Sensibilidade 

à dor e Fragilidade intervencional (0,70), Sensibilidade à dor e Uso em excesso (0,74). 

Por fim, as escalas do domínio Gestão de Guias apresentaram as correlações na 

sequência: Dificuldades na adaptação e Depressão (0,70), Apreensão com a doença 

(0,80), Déficits funcionais (0,72), Sensibilidade à dor (0,80), Pessimismo quanto ao 

futuro (0,75); Encaminhamento psicossocial e Depressão (0,78), Sensibilidade à dor 

(0,70) e Pessimismo quanto ao futuro (0,76). 

 

5.4 – Variâncias e Correlações considerando os escores brutos do MBMD 

A diferença entre as médias dos escores brutos das escalas, entre os sexos, foi 

realizada utilizando-se o Teste T de Student. A partir da análise, verificou-se que houve 

significância estatística (p < 0,05) na maior parte das escalas, cabendo às mulheres as 

maiores médias – o sexo masculino apresentou pontuação maior apenas no indicador 

Descritividade.  

 

Tabela 10 

Comparação de média em relação ao sexo (continua) 

Escalas  
Média 

Feminino 
D.P 

Média 

Masculino 
D.P 

Valor de 

p 

      

Descritividade 3,11 2,41 4,84 2,48 0,00 

Desejabilidade social 4,95 3,55 2,46 2,31 0,00 

Drogas 0,09 0,29 0,01 0,11 0,04 

Alimentação 0,89 0,89 0,34 0,56 0,00 

      



60 
 

 
 

Tabela 10 

 

Comparação de média em relação ao sexo (continuação) 

 

Escalas  
Média 

Feminino 
D.P 

Média 

Masculino 
D.P 

Valor de 

p 

Sedentarismo 1,45 1,17 0,96 0,94 0,01 

Tabaco 0,27 0,76 0,07 0,38 0,05 

Ansiedade-Tensão 16,86 7,85 9,55 7,12 0,00 

Depressão 18,09 10,38 11,03 7,15 0,00 

Disfunção cognitiva 14,45 7,05 9,25 5,88 0,00 

Labilidade emocional 13,93 6,24 9,12 5,41 0,00 

Defensividade 19,91 4,24 16,91 4,91 0,00 

Introvertido 16,52 4,88 13,11 5,08 0,00 

Inibido 14,95 7,08 10,63 6,36 0,00 

Desanimado 9,50 5,87 5,58 5,18 0,00 

Cooperativo 15,73 5,10 12,08 5,96 0,00 

Imprudente 12,64 5,01 10,38 5,05 0,02 

Insatisfeito 21,91 7,02 17,41 6,66 0,00 

Apreensão com a doença 22,61 8,21 17,68 8,34 0,00 

Déficits funcionais 18,52 6,85 15,04 5,89 0,00 

Sensibilidade à dor 25,34 8,42 18,96 8,44 0,00 

Isolamento social 15,20 6,32 12,04 5,55 0,01 

Pessimismo com o futuro 15,14 7,24 10,89 5,79 0,00 

Fragilidade intenvencional 15,55 7,85 9,66 6,34 0,00 

Uso em excesso 17,91 5,07 15,16 4,54 0,00 

Dificuldade na adaptação 9,68 3,63 7,76 3,66 0,01 

Encaminhamento psicossocial 9,00 4,14 6,72 3,01 0,00 
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A fim de formar grupos a partir da faixa etária, tomou-se por base a classificação 

proposta por Papalia, Olds e Feldman (2006), que considera Jovem Adulto aquele que 

está compreendido entre os 20 e 40 anos de idade, Meia Idade a que se encontra nos 

intervalos entre 41 e 65 anos de vida, e Terceira Idade, quando se está acima dos 65 

anos. Para os resultados concernentes à idade, foi utilizada a ANOVA, a qual 

evidenciou significância estatística (p < 0,05) em uma escala do domínio Padrões de 

Resposta, uma escala do domínio Hábitos Negativos de Saúde, duas escalas do domínio 

Indicadores Psiquiátricos, cinco escalas do domínio Estilos de Enfrentamento, duas 

escalas do domínio Moderadores de Estresse, e uma escala do domínio Prognóstico do 

Tratamento, todas com maiores médias por parte dos Jovens Adultos. 
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Tabela 11 

Comparação de média em relação à idade 

Escalas  
Média  

Adulto 
D.P 

Média 

Meia 

Idade 

D.P 

Média 

Terceira 

Idade 

D.P 
Valor 

de p 

Depreciação 5,04 3,36 2,99 2,77 2,95 3,28 0,02 

Sedentarismo 1,70 0,96 1,14 1,04 0,50 0,88 0,01 

Ansiedade-Tensão 16,78 8,59 11,86 7,74 8,45 7,20 0,01 

Labilidade emocional 14,43 5,91 10,40 5,71 8,65 6,70 0,01 

Inibido 15,83 7,72 11,42 6,42 11,15 6,84 0,03 

Desanimado 10,35 6,49 6,23 5,30 6,20 5,33 0,01 

Imprudente 13,96 4,82 10,74 4,95 9,85 5,25 0,02 

Insatisfeito 22,30 6,92 18,42 7,08 17,80 6,66 0,05 

Autodepreciativo 12,00 5,24 7,82 4,02 9,75 5,53 0,01 

Apreensão com a doença 24,22 7,16 18,96 8,34 16,10 9,19 0,01 

Isolamento social 16,00 6,79 12,31 5,50 13,40 6,27 0,05 

Fragilidade intenvencional 15,96 7,87 11,18 7,14 9,50 6,70 0,01 

 

 

A categorização da renda foi feita com base no valor atual do salário mínimo, 

sendo compostos grupos por aqueles que recebiam um valor mensal igual ou 

aproximado a um, dois ou três salários mínimos, e um quarto grupo formado por 

aqueles que recebiam quatro ou mais salários mínimos mensais. Os resultados dessa 

variável ficaram por conta da ANOVA, com significância estatística (p < 0,05) em uma 

escala do domínio Padrões de Respostas, uma escala do domínio Indicadores 

Psiquiátricos, três escalas do domínio Estilos de Enfrentamento, duas escalas do 

domínio Moderadores de Estresse, e uma escala do domínio Prognóstico do Tratamento. 
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Os participantes que informaram receber até um salário mínimo por mês apresentaram 

as maiores médias em cinco, das oito escalas listadas. 

 

Tabela 12 

Comparação de média em relação à renda 

 Escalas 
Média 

1 SM 

D.P  

1 SM 

Média 

2 SM 

D.P      

2 SM 

Média 

3 SM 

D.P  

3 SM 

Média 

4 SM 

D.P  

4 SM 

Valor 

de p 

Descritividade 4,16 2,69 3,42 2,07 4,64 3,13 6,21 1,88 0,00 

Defensividade 17,95 4,46 19,68 4,67 17,27 6,16 14,29 4,10 0,00 

Introvertido 14,23 5,42 15,45 4,68 15,55 4,08 11,00 5,79 0,04 

Desanimado 8,44 6,03 5,84 5,16 7,09 6,07 4,36 4,51 0,04 

Insatisfeito 20,44 6,73 19,32 5,83 18,36 7,92 13,29 8,78 0,00 

Apreensão com a 

doença 

21,60 7,95 18,82 8,13 16,82 11,58 14,86 7,91 0,03 

Sensibilidade à dor 23,67 8,17 20,79 8,91 18,82 9,82 15,00 8,43 0,00 

Uso em excesso 17,32 4,54 16,05 4,69 14,18 5,51 13,36 5,24 0,02 

 

 

Para o estado civil, foi feito uso da ANOVA, observando-se significância 

estatística (p < 0,05) em uma escala do domínio Padrões de Resposta, uma escala do 

domínio Hábitos Negativos de Saúde, duas escalas do domínio Indicadores 

Psiquiátricos, e três escalas do domínio Estilos de Enfrentamento. As maiores médias 

couberam àqueles que se declararam divorciados, com exceção das escalas 

Sedentarismo e Sociável, cujas maiores pontuações foram relacionadas ao grupo dos 

solteiros. 
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Tabela 13 

Comparação de média em relação ao estado civil 

 Escalas 
Média 

Solteiro 

D.P 

Solteiro 

Média 

Casado 

D.P     

Casado 

Média 

Divorciado 

D.P 

Divorciado 

Média 

Viúvo 

D.P 

Viúvo 

Valor 

de p 

Depreciação 4,29 3,18 2,86 2,73 6,57 3,87 4,00 3,65 0,01 

Sedentarismo 1,41 1,18 1,20 1,00 0,14 0,38 0,90 1,29 0,04 

Depressão 15,71 9,07 12,10 8,50 20,86 10,04 18,00 10,34 0,02 

Labilidade 

emocional 
12,94 6,27 9,94 5,76 16,57 8,12 11,50 5,72 0,02 

Desanimado 8,94 7,03 6,15 5,36 10,86 5,27 8,50 5,48 0,05 

Sociável 13,94 2,70 10,94 4,18 13,57 3,46 12,00 4,27 0,02 

Autodepreciativo 10,29 5,13 8,15 4,55 12,43 3,99 11,00 5,31 0,02 

 

 

A análise da variável relacionada aos anos de estudo, com base na ANOVA, 

indicou o seguinte resultado: uma escala do domínio Padrões de Resposta, uma escala 

do domínio Hábitos Negativos de Saúde, uma escala do domínio Indicadores 

Psiquiátricos, cinco escalas do domínio Estilos de Enfrentamento, uma escala do 

domínio Moderadores de Estresse, e duas escalas do domínio Prognóstico de 

Tratamento, apresentaram significância estatística (p < 0,05). As maiores médias 

estiveram concentradas naqueles que afirmaram anos de estudo até o Ensino Médio. 
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Tabela 14 

Comparação de média em relação aos anos de estudo 

 Escalas 

Média 

Sem 

escolaridade 

D.P  
Média 

Fundamental 
D.P      

Média 

Médio 
D.P  

Média 

Superior 
D.P  

Valor 

de p 

Depreciação 2,19 2,44 3,42 3,17 4,95 3,11 2,44 2,06 0,03 

Sedentarismo 0,62 0,92 1,11 1,00 1,74 1,09 1,33 1,11 0,01 

Labilidade 

emocional 
7,86 5,81 11,30 6,07 13,84 5,56 8,44 5,89 0,01 

Inibido 9,86 5,35 12,27 6,86 15,63 7,34 10,11 7,83 0,03 

Desanimado 5,05 4,43 7,00 5,44 10,16 7,19 5,11 5,23 0,03 

Cooperativo 11,81 5,06 13,96 5,80 15,84 5,79 7,78 5,04 0,01 

Insatisfeito 16,62 6,11 19,38 6,67 22,95 7,61 14,00 7,51 0,01 

Autodepreciativo 6,81 4,40 9,28 4,79 10,68 4,98 7,56 3,84 0,01 

Isolamento social 11,33 4,32 13,13 5,79 16,58 7,49 11,00 5,45 0,03 

Fragilidade 

intervencional 
8,71 6,16 12,90 7,72 13,37 7,42 7,22 4,76 0,03 

Uso em excesso 14,52 5,03 16,83 4,72 17,42 4,27 12,11 4,96 0,02 

 

 

 No que concerne à classe funcional, também se realizou o teste de ANOVA. A 

única escala que apresentou significância estatística (p < 0,05) foi Desconfortável a 

informações, com maior média correspondente aos que se encontravam em classe 

funcional IV. 
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Tabela 15 

Comparação de média em relação à classe funcional 

 

Escalas 
Média         

I 

D.P             

I 

Média         

II 

D.P             

II 

Média         

III 

D.P             

III 

Média         

IV 

D.P             

IV 

Valor de 

p 

Desconfortável 

a informações 
1,80 1,94 1,55 2,27 2,17 3,23 4,92 6,33 0,01 

 

 

Para a análise da variável relacionada à quantidade de comorbidades, foi realizada a 

correlação de Pearson. Como resultado, as escalas Ansiedade-Tensão, Depressão, 

Disfunção cognitiva e Labilidade emocional, do domínio Indicadores Psiquiátricos, e as 

escalas Abuso de medicação e Uso em excesso, do domínio Prognóstico do Tratamento, 

apresentaram significância estatística (p < 0,05).  

A correlação de Pearson também foi utilizada para a análise tendo em evidência 

a quantidade total de medicamentos diários prescritos aos pacientes, com significância 

estatística (p < 0,05) na escala concernente ao Abuso de medicação; o mesmo seguiu-se 

à dose medicamentosa diária, a qual evidenciou significância estatística (p < 0,05) nas 

escalas Alimentação e Abuso de medicação. 

 

6 – Discussão 

 As análises fatoriais exploratórias, realizadas para os domínios, demonstraram 

que as variáveis que os compunham foram reduzidas a apenas um fator, em cada um 

deles. Nesse sentido, na atual configuração, não houve subdivisão na organização dos 

itens dentro dos domínios, da maneira como estão estruturados em termos de escala na 

versão original do instrumento. Feitas essas consideração, os fatores extraídos serão 

descritos a seguir. 
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 Considerando o domínio “Padrões de Resposta”, 26 variáveis compuseram o 

fator, e 18 delas foram listadas com cargas fatoriais importantes. Estas se relacionaram 

especialmente às sentenças cujos temas envolvem a desconfiança em terceiros associada 

à reserva em expor pensamentos e sentimentos, a necessidade em se mostrar mais 

prejudicado do que o real, e principalmente tópicos que denotam fragilidade em lidar 

com situações adversas. Exemplos desses itens podem ser representados por “Eu me 

protejo não deixando que as pessoas saibam muito sobre minha vida”, “Eu tenho o 

hábito de fazer com que meus problemas pareçam mais graves do que eles realmente 

são” e “Eu começo a chorar quando pequenas coisas dão errado”. 

 O domínio “Hábitos Negativos de Saúde” contou com 15 variáveis na 

composição do fator, 12 delas representadas com as maiores cargas, as quais se 

concentraram em assertivas referentes a uso de cigarro, drogas, bebida alcoólica, além 

de sedentarismo. Como ilustração, podem ser citados “Eu fico irritado se passo muito 

tempo sem um cigarro”, “Eu já menti para minha família para esconder o uso de 

drogas”, “É difícil suportar o dia sem uma bebida” e “Eu já tentei me exercitar, mas não 

consigo ter disciplina”. 

 No tocante ao domínio “Indicadores Psiquiátricos”, 71 variáveis participaram da 

formação do fator, com cargas maiores observadas em 58 delas. Os itens apresentados 

como mais importantes referiam-se às questões que descrevem comportamentos e 

pensamentos relacionados principalmente a humor deprimido e ansiedade, a exemplo de 

“Eu raramente sinto alegria nesses dias” e “Eu me sinto muito tenso quando eu penso 

sobre os acontecimentos do dia”. 

 No domínio “Estilos de Enfrentamento”, verificaram-se a organização de 98 

variáveis no fator, 67 delas com maiores cargas, especialmente nas questões que se 

reportam à introversão, desânimo e autodepreciação. Como exemplo, tem-se “Fico 
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desconfortável quando as outras pessoas sabem dos meus problemas”, “Eu 

frequentemente me sinto triste e mal amado” e “Eu torno minha vida pior do que ela 

tem que ser”. 

 Em se tratando do domínio “Moderadores de Estresse”, 64 variáveis 

compuseram o fator, e as maiores cargas, em 49 destas, apresentaram-se nos quesitos 

que tratam sobre ausência de suporte social, ansiedade reativa ao problema de saúde em 

si, e às suas consequências, bem como pessimismo quanto ao futuro. Seguem exemplos: 

“Eu não posso contar com o apoio de ninguém nos momentos de doença”, “Minha 

condição de saúde tem diariamente tornado as tarefas muito mais difíceis” e “Eu estou 

perdendo as esperanças de recuperar minha saúde”.  

 Já o domínio “Prognóstico de Tratamento”, cujo fator foi formado por 68 

variáveis, teve as maiores cargas em 38 delas, representadas por questões que aludem ao 

temor relacionado a procedimentos médicos, assim como ao uso pouco consciente dos 

medicamentos prescritos, por exemplo, “Fico extremamente ansioso quando eu não sei 

o que os médicos vão fazer comigo” e “Às vezes eu tomo medicamentos que foram 

prescritos para outras pessoas na expectativa de que eles vão me ajudar”. 

 Por fim, o domínio “Gestão de Guias”, com 25 variáveis na formação do fator, 

indicou como tema central das cargas maiores - representadas por 17 destas - a 

dificuldade de o paciente se ajustar à sua condição clínica, seja pelo desconforto 

ocasionado pelos sintomas, ou pela idéia de que não há muitas possibilidades de 

reestabelecimento da condição. Exemplo disso pode ser representado pelo item “A dor 

que eu estou passando na vida tem me feito sentir muito desesperado”.    

 O somatório de todas as variáveis que participaram da formação dos fatores teve 

como total o valor de 361. Sabendo que o MBMD é composto por 165 sentenças, fica 

claro que houve repetência de muitos desses itens em diferentes domínios, ou seja, o 
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mesmo item foi utilizado para avaliar constructos diferentes. O Alpha de Cronbach, por 

sua vez, foi classificado como satisfatório em todos os fatores extraídos, exceto para o 

do domínio Hábitos Negativos de Saúde. 

 Sobre esse ponto, é digno de nota que Millon não se ateve à exposição de cada 

item especificamente, quando tratou da análise do MBMD. Os padrões de correlações 

foram verificados entre as escalas, e os resultados apresentados no manual do 

questionário apontam cargas fatoriais elevadas nas que seguem: Labilidade emocional e 

Defensividade, do domínio Indicadores Psiquiátricos; em todas as escalas do domínio 

Estilos de Enfrentamento, com exceção de Introvertido e Cooperativo; em todas as 

escalas do domínio Moderadores de Estresse, com exceção de Ausência/Fé espiritual; 

nas escalas Fragilidade intervencional e Aderência problemática do domínio 

Prognóstico de Tratamento; e nas duas escalas do domínio Gestão de Guias (Millon et 

al., 2006). 

 A avaliação da consistência interna das escalas do MBMD, considerando os 

dados dessa pesquisa, demonstrou que 14 dessas (de um total de 32) obtiveram índices 

aceitáveis, acima de 0,7, a saber: Ansiedade-Tensão, Depressão, Disfunção cognitiva, 

Labilidade emocional, Inibido, Desanimado, Insatisfeito, Apreensão com a doença, 

Déficits funcionais, Sensibilidade à dor, Isolamento social, Pessimismo com o futuro, 

Fragilidade intervencional e Uso em excesso. Já nas escalas Descritividade, 

Desejabilidade social, Depreciação, Defensividade, Introvertido, Cooperativo, Sociável, 

Confiante, Imprudente, Enérgico, Respeitoso, Autodepreciativo, Abuso de medicação, 

Desconfortável a informações, Aderência problemática, Ausência espiritual, 

Dificuldades na adaptação e Encaminhamento psicossocial, não houve apresentação de 

índices satisfatórios. 
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 Assim, pode-se dizer que as escalas do domínio Padrões de Resposta e Gestão 

de Guias, e a maioria das escalas do domínio Estilos de Enfrentamento e Prognóstico do 

Tratamento, não foram bem avaliadas nesse quesito, denotando certa fragilidade na 

consistência interna. O destaque ficou por conta dos domínios Indicadores Psiquiátricos 

e Moderadores de Estresse, uma vez que cada um deles apresentou apenas uma escala 

com índice questionável.  

 O resultado da precisão das escalas do instrumento original, com base na 

amostra geral de pacientes, apresentou-se melhor em termos de quantidade de escalas, 

pois 21 delas apresentaram índices satisfatórios. Todas as escalas dos domínios 

Indicadores Psiquiátricos, Moderadores de Estresse e Gestão de Guias foram avaliadas 

com índices aceitáveis. As escalas Descritividade e Desejabilidade social, Cooperativo, 

Sociável, Confiante, Imprudente, Enérgico, Respeitoso, Abuso de medicação, 

Desconfortável a informações e Aderência problemática, não obtiveram bons índices 

(Millon et al., 2006).  

No que se refere à consistência interna, observam-se convergências entre os 

resultados relatados, na medida em que ambos apontam avaliações semelhantes em 

todos os domínios: a maior parte das escalas do domínio Padrões de Resposta, Estilos 

de Enfrentamento e Prognóstico do Tratamento também não foi bem avaliada no estudo 

original. De um modo geral, o parâmetro da fidedignidade do MBMD mostrou-se mais 

satisfatório para o domínio Indicadores Psiquiátricos e Moderadores de Estresse, 

indicando a constância dos resultados para avaliações realizadas com o instrumento em 

questão. Considerando que tanto a análise fatorial, quanto a análise da consistência 

interna, foram realizadas com fins de verificação de possíveis semelhanças e diferenças 

com os resultados do instrumento original, não foram retirados os itens com carga 
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fatorial baixa, nem as escalas que apresentaram valores de Alpha de Cronbach 

insatisfatórios, no estudo em questão.  

 O resultado das correlações entre as escalas demonstrou associações não 

somente entre aquelas que pertenciam ao mesmo domínio, como também foi possível 

perceber ligações entre esses. O domínio Hábitos Negativos de Saúde foi o único que 

não esteve relacionado a qualquer outro, e o domínio Guias de Gestão só esteve 

associado a Indicadores Psiquiátricos e Moderadores de Estresse. Afora isso, pôde-se 

verificar a convergência entre determinados indicadores do MBMD, mesmo que não 

pertencentes ao mesmo domínio, o que sugere consistência do modelo teórico proposto. 

 Em se tratando da população pesquisada, observou-se que a doença foi mais 

prevalente no sexo masculino, dado consonante com algumas pesquisas realizadas cujo 

objetivo era caracterizar o perfil de pacientes com ICC (Araújo et al., 2014; Araújo et 

al., 2013; Lima et al., 2010; Loures, Noronha, Bastos & Girardi, 2009; Nogueira, Rassi 

& Corrêa, 2010). A esse respeito, Gomes, Nascimento e Araújo (2007) apontam a 

ocorrência de estudos os quais constatam que os homens, em geral, padecem mais de 

condições severas e crônicas de saúde do que as mulheres. Uma possível explicação a 

esse fato pode ser associada ao imaginário de ser homem, pois à medida que este é visto 

como viril, invulnerável e forte, procurar o serviço de saúde, numa perspectiva 

preventiva, poderia associá-lo à fraqueza, medo e insegurança. Além disso, os homens 

se preocupariam e cuidariam menos da saúde porque têm preocupações com o trabalho 

e evitam se ausentar dele e, ainda, porque teriam dificuldades diante da realização de 

alguns exames, refletindo preconceitos sociais (Costa-Júnior & Maia, 2009; Gomes, 

Nascimento e Araújo, 2007).  

Apesar de a maior prevalência ser observada entre os homens, as mulheres 

apresentaram as maiores médias em quatro das seis escalas que avaliam hábitos 



72 
 

 
 

negativos de saúde, do instrumento MBMD. As médias nas escalas do domínio que trata 

de indicadores psiquiátricos também foram maiores entre o sexo feminino, e a avaliação 

concernente ao estilo de enfrentamento, diante do processo de adoecimento e 

tratamento, fala a favor de dificuldades na adaptação, apreensão com a doença, 

isolamento social e pessimismo com relação ao seu estado de saúde no futuro.  

Temas envolvendo a saúde psicossocial vêm sendo discutidos na literatura 

relacionada à ICC, dada a prevalência de sintomas dessa ordem nessa população de 

pacientes, especialmente os depressivos. Corroborando os achados acerca do sexo 

feminino, estudos indicam serem as mulheres particularmente vulneráveis ao 

desenvolvimento de tais problemas, com maior ocorrência de depressão associada ao 

seu quadro cardiológico (Angermann et al, 2011; Hsich et al., 2012; Parissis et al., 

2013). 

Pesquisa de revisão realizada por Thomas e Clark (2011) evidenciou que 

mulheres com ICC apresentaram mais sentimentos negativos, maior perda de esperança 

e menor percepção de suporte familiar e social, quando comparadas aos homens. 

Tentativas de explicar essas diferenças consideram a possibilidade de as mulheres 

experimentarem emoções mais negativas em relação à ICC, seja porque sofrem mais 

sintomas, ou em decorrência dos baixos níveis de apoio psicossocial e familiar 

identificados. Sobre isso, percebe-se a necessidade de abordagens mais sensíveis ao 

gênero para o cuidado e tratamento da doença, uma vez que esses fatores psicossociais 

não só afetam o bem estar, mas também o autocuidado e a adesão terapêutica. 

 Características relacionadas à idade, renda e escolaridade, na pesquisa em 

questão, foram semelhantes a outros achados da literatura brasileira; a média de idade, 

em geral, é de 60 anos, e de renda em torno de 2 salários mínimos. Sobre escolaridade, 

prevalece a maioria do ensino fundamental (Almeida, Teixeira, Barichello & Barbosa, 
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2013; Araújo et al., 2014; Araújo et al., 2013; Lima et al., 2010; Loures et al., 2009; 

Nogueira et al., 2010). Tais informações sociodemográficas, a despeito de serem 

características compartilhadas por aqueles que sofrem desse problema do coração, são 

também reflexo da população que busca os serviços dos Hospitais das Clínicas, 

normalmente pessoas de baixo poder aquisitivo.  

 Os resultados do MBMD para a variável idade indicaram que os mais jovens 

apresentaram as maiores médias em escalas que tratavam de aspectos negativos, 

especialmente no quesito estilos de enfrentamento. Assim, parecem ser os que lidam de 

forma mais desadaptada quando se trata do problema de saúde e todas as suas 

consequências. De modo semelhante, pesquisas indicam que pacientes mais jovens com 

diagnóstico de ICC tendem a vivenciar mais sintomas de depressão, e um maior 

pessimismo sobre os efeitos da doença na vida (Angermann et al., 2011; Chung et al., 

2009; Thomas & Clark, 2011). Associado a isso, estudo de revisão aponta que pessoas 

mais velhas parecem apresentar uma maior capacidade para regular suas emoções, 

mesmo diante de situações adversas (Charles & Carstensen, 2009).  

 Em relação aos anos de estudo, verificaram-se indicadores de comportamento 

mais inibido e desmotivado, bem como humor mais lábil e isolamento social, nos 

pacientes que declararam ter ingressado no ensino médio. Além disso, esse mesmo 

grupo apresentou-se como mais dependente dos serviços de saúde, e menos adaptado ao 

regime terapêutico imposto. Aqueles que afirmaram não ter estudado ano algum 

apresentaram a menor média no indicador sedentarismo, demonstrando serem os mais 

ativos quando se trata de atividade física.  

 A esse respeito, acredita-se que pessoas com níveis mais elevados de educação 

são mais capazes de lidar com as consequências de um problema de saúde, uma vez que 

se pressupõe maior conhecimento sobre comportamentos saudáveis e cuidados médicos, 
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o que, se aplicado, favorece a recuperação. Além disso, um maior grau de instrução 

proporciona uma melhor condição social e mais recursos disponíveis ao tratamento 

(Mandemakers & Monden, 2010; Brännlund & Hammarström, 2014). Neste trabalho, 

certo nível de escolaridade não esteve associado às melhores médias, conforme exposto 

acima. Uma explicação para isso pode residir no fato de que tais pessoas são vistas por 

familiares e amigos como não necessitando de maiores cuidados, o que afeta o apoio 

social e pode interferir na resposta emocional do paciente (Rosland, Heisler, Choi, 

Silveira & Piette, 2010). 

Considerando o estado civil, aqueles que relataram ter um companheiro (a), seja 

por estarem casados ou em uma união estável, apresentaram as menores médias em 

grupos de itens que tratavam de sentimentos de tristeza e desânimo, tomando por base 

as escalas do MBMD. Resultados semelhantes a esses foram encontrados em estudos 

tanto com pacientes com ICC, quanto com pacientes transplantados, os quais destacam 

um melhor ajuste psicológico, maior percepção de apoio social e menos sintomas de 

depressão nesse grupo (Sirri, Magelli & Grandi, 2011; Pena et al., 2010; White-

Williams et al., 2013). A presença de um companheiro (a) contribui tanto no quesito 

assistência física quanto suporte emocional, além de também exercer influência na 

adaptação e gestão da doença, favorecendo a recuperação clínica e a consequente 

sensação de bem estar (Lal & Bartl e-Haring, 2011). 

 No que concerne aos achados clínicos, mais especificamente à temática da 

etiologia da doença, verifica-se que há divergências acerca da predominância, 

considerando outras investigações nacionais. No presente estudo, a maior parte dos 

diagnósticos fez referência à etiologia isquêmica, seguida pela etiologia hipertensiva. 

Loures et al. (2009) encontraram a cardiopatia isquêmica como terceira causa mais 

frequente – à hipertensiva coube o maior número de casos – e Nogueira et al. (2010), 
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como a quarta causa mais frequente, sendo atribuída à cardiomiopatia chagásica o maior 

número de diagnósticos; já Araújo et al. (2013) apresentaram a cardiopatia isquêmica 

como segunda mais frequente, ficando a hipertensiva como sexta causa. Entretanto, o 

documento de atualização da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica 

(2012) apresenta resultado de pesquisa parecido ao aqui relatado, na medida em que 

aponta as etiologias isquêmica e hipertensiva como as mais prevalentes.  

 Sobre a avaliação clínica dos pacientes participantes, tem-se que a maior 

frequência deles encontrava-se em classe funcional I e II, referiu apenas uma 

comorbidade, e não havia sido submetida a nenhum tratamento invasivo até o momento 

da entrevista. Tais dados demonstram que apesar de se estar diante de uma doença 

crônica, que traz consequências sérias para os indivíduos, o tratamento clínico tem se 

mostrado eficaz no seu controle, o que pode estar associado às inovações terapêuticas 

que levam em consideração não somente a farmacoterapia, mas as mudanças de estilo 

de vida (Bocchi et al., 2009; Wal, et al., 2010). O fato de o tratamento vir sendo 

desenvolvido a mais ou menos tempo não gerou resultados estatisticamente 

significativos em quaisquer indicadores do instrumento em questão. 

 Um maior número de comorbidades esteve relacionado às maiores médias 

considerando os aspectos referentes à ansiedade e humor deprimido, e maior uso, tanto 

dos serviços de saúde, quanto de medicamentos, o que leva a crer que a presença de 

mais problemas clínicos interfere na saúde psíquica, e torna tais pacientes mais 

dependentes da equipe de profissionais. Maiores doses medicamentosas diárias 

estiveram correlacionadas aos itens que faziam menção a hábitos alimentares 

inadequados e a comportamentos que denotavam uso abusivo de medicamentos. 

Estudos anteriores também apresentaram a associação existente entre maior número de 

doenças ou sintomas, e uso exacerbado de drogas medicamentosas, o que pode estar 



76 
 

 
 

relacionado ao alívio, percebido pelo paciente, de sua condição clínica (Farrell et al., 

2011; Hovstadius & Petersson, 2012; Muzzarelli et al., 2010).  

A comparação de médias realizada entre as classes funcionais, considerando o 

instrumento MBMD, evidenciou que aqueles pacientes os quais se encontravam em CF 

IV eram menos receptivos a detalhes específicos sobre diagnóstico, prognóstico, 

procedimentos e resultados terapêuticos, talvez pelo fato de já se encontrarem em um 

estágio avançado da doença. Estudos apontam que o agravamento dos sintomas da ICC 

se dá, principalmente, em decorrência da não aderência aos medicamentos prescritos e 

às orientações de mudança de estilo de vida (Nieuwenhuis et al., 2012, Son et al., 2011; 

Wal et al., 2010). Porém, nos resultados dessa pesquisa, não foram verificadas 

diferenças estatisticamente significativas relacionadas a hábitos negativos de saúde e 

aderência problemática entre os pacientes que apresentavam uma melhor ou pior 

evolução do quadro. 

 

7 – Considerações Finais  

Os resultados dessa pesquisa buscaram apresentar as evidências de validade de 

constructo e de critério do MBMD, a fim de avaliar seu uso em situações envolvendo a 

condição clínica da ICC, identificar aspectos relacionados à aderência terapêutica desses 

pacientes, bem como entender como eles se ajustam, em termos de características 

psicológicas, às demandas e limitações impostas por esse problema de saúde. 

A análise fatorial indicou unidimensionalidade dos domínios, divergindo do 

modo de estruturação do instrumento original, ou seja, os resultados aqui apresentados 

falam a favor de um agrupamento de itens apenas dentro de cada domínio, sem 

subdivisão de variáveis em termos de escala, conforme propôs o autor do instrumento. 

A avaliação da consistência interna apresentou resultados satisfatórios para todos os 
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fatores extraídos, exceto para o do domínio Hábitos Negativos de Saúde, e no que se 

refere à precisão das escalas, as mais bem avaliadas foram as do domínio Indicadores 

Psiquiátricos e Moderadores de Estresse. A esse respeito, observa-se que nem todas as 

escalas do questionário apresentaram avaliação favorável nesse quesito, gerando 

dúvidas quanto à sua validade de constructo.  

 As comparações realizadas a partir dos escores brutos do questionário não 

apontaram diferenças estatisticamente significativas entre os pacientes com melhor ou 

pior evolução do quadro clínico, isto é, a validade de critério, tomando como base o 

parâmetro clínico, não foi satisfatória. Porém, foi possível identificar grupos mais 

suscetíveis ao desenvolvimento de comportamentos que podem vir a interferir na 

aderência terapêutica, seja em virtude de problemas de ordem psíquica, estilos de 

enfrentamento desadaptados, ou mesmo hábitos de saúde inadequados que foram 

relatados durante as entrevistas. Nesse sentido, as mulheres, os mais jovens, pessoas 

sem companheiro (a), pacientes com maior número de comorbidades, pacientes que 

necessitam de maiores doses medicamentosas diárias, e os que se encontram em classe 

funcional ruim, são os que mais carecem de estratégias de intervenção por parte dos 

profissionais da saúde. 

 É importante salientar que não foi possível o alcance da quantidade de pacientes 

inicialmente planejada, e o número reduzido da população em estudo apresentou-se 

como limitação da pesquisa, especialmente para a análise fatorial. Sabe-se também que 

um parâmetro clínico não é suficiente para abranger todos os aspectos relacionados à 

aderência, porém, diante de um contexto de hospital escola, torna-se inviável eleger 

apenas um profissional que forneça dados mais complexos acerca do estilo de vida e 

seguimento ou não de orientações para cada paciente, no intuito de se ter mais uma 

variável a ser comparada ao questionário de avaliação. 
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 Por fim, espera-se que os resultados aqui expostos sirvam não apenas como 

objetos teóricos, mas que sejam transpostos à prática dos serviços de saúde, 

promovendo reflexões sobre a importância do cuidado e da orientação a esses pacientes. 

Pretende-se ainda deixar em evidência a necessidade de se analisar os instrumentos de 

ordem psicológica em geral, a fim de conhecer seu alcance e suas limitações. Mais 

estudos nessa linha de pesquisa, com populações maiores e de outras regiões do país, 

são necessários no intuito de ampliação dos dados aqui apresentados. 
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 ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa Evidências de validade do 

Millon Behavioral Medicine Diagnostic na avaliação de aderência terapêutica em 

pacientes com insuficiência cardíaca crônica, que é coordenada pelo professor Dr. 

João Carlos Alchieri. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe prejudique de nenhuma forma. 

O Millon Behavioral Medicine Diagnostic é um questionário psicológico que 

avalia comportamentos e pensamentos dos pacientes, e sua relação com o tratamento 

que é orientado pelo médico, ou seja, esse questionário indica que atitudes das pessoas 

podem prejudicar o seguimento do tratamento para Insuficiência Cardíaca. O objetivo 

da pesquisa é conhecer esses comportamentos e pensamentos, para saber se existem 

dificuldades enfrentadas pelos pacientes, e assim pensar em como essas dificuldades 

podem ser reduzidas. Caso decida aceitar o convite, você responderá dois questionários: 

um com perguntas sobre seu problema de saúde e sobre seu tratamento, que tem 10 

questões, e o outro é o questionário psicológico citado acima, que tem 165 questões a 

serem respondidas como “verdadeiro” ou “falso”. Os dois questionários serão lidos pela 

pesquisadora e as respostas serão anotadas também por ela, e o tempo que você vai 

gastar para responder as perguntas é de aproximadamente 1 hora.  

Não há nenhum risco físico para você, e você estará contribuindo para o 

desenvolvimento da ciência, esclarecendo questões da Insuficiência Cardíaca. Mas, se 

por acaso se sentir mal com alguma pergunta do questionário e quiser interromper a 

participação, você pode fazer isso.  

Todas as informações obtidas serão guardadas em local seguro e quando os 

resultados forem divulgados, você não será identificado. 

Se você tiver qualquer dúvida durante o processo da pesquisa, pode entrar em 

contato conosco. E se por algum motivo quiser desistir você também pode, sem nenhum 

problema. Desistir da pesquisa não quer dizer parar com o tratamento no serviço de 

Cardiologia do HUOL.  

Os pesquisadores responsáveis por esta pesquisa são Dr. João Carlos Alchieri, 

Dra. Rosiane Diniz e Maria Fernanda Carvalho. Eles podem ser encontrados na 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no prédio do Laboratório de Psicologia, 

na Cidade Universitária (telefone 3215-3590) e no Hospital Universitário Onofre Lopes 

da UFRN (HUOL). 

Se você tiver alguma pergunta que queira fazer sobre a ética da pesquisa, pode 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, no endereço Praça do 

Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN. 

Telefone/Fax (84)3215-3135.   

 Você não terá nenhuma despesa para participar da pesquisa, mas também não irá 

receber dinheiro para participar. Mas, se por acaso você sofrer qualquer dano e 

comprovar que este aconteceu por causa da pesquisa, você será indenizado. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos, e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

Evidências de validade do Millon Behavioral Medicine Diagnostic na avaliação de 

aderência terapêutica em pacientes com insuficiência cardíaca. 

 

Participante da pesquisa: 

Nome _________________________________________________________________ 

Assinatura _____________________________________________________________ 

 

Pesquisador responsável: 

Nome _________________________________________________________________ 

Assinatura _____________________________________________________________ 

 

Data ____/_____/_____ 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO 

 

 
DATA DO PREENCHIMENTO: ___|___|______ 
Registro hospitalar: I____I____I____I____I____I____I 

 
Cadastro: I___________I 

Tempo de tratamento para IC: |____| meses  
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome: I____________________________________________________________________________________________________I 

Endereço: I____________________________________________________________________________________________________I 

Cidade/UF: I___________________________________________I Fones: 

I______________________________________I 

Idade: I____________I Data nasc.:I____I____I________I 
Sexo: I____I (M/F) Nº de salários mínimos fam.I________I N° beneficiários: |______| 
Profissão: I____________________________I Estado civil: I__I Casado I__I Solteiro I__I Viúvo I__I Divorciado 
  Escolaridade: I__I0 I__IEF Incompl I__IEF Compl I__IEM Incompl 

I__I EM Compl I__I ES Compl |__| ES Incompl I__I Anos de estudo 

INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

 
Diagnóstico/etiologia da IC:  CMPDPrimária  CMPChagásica  CMPHipertensiva  CMPHipertrófica  
                                                   CMPRestritiva  CMPAlcoólica  CMPPeriparto  Outra____________________ 
CF (NYHA):  I    II  III  IV      Estágio:  A    B  C  D 

Comorbidades: ☐ HAS  ☐DM ☐DLP ☐ IRENALC ☐ AVE☐ DçPOC ☐ FA PRÉVIA ☐ IAM PRÉVIO ☐ DçArteObstruPerif  

                             ☐ Dç Reumática___________________ ☐ Outras__________________________________________ 

Procedimentos realizados (colocar o ano): ☐ RevascularizaçMiocard____ ☐ Troca Valvar____ ☐ AngioplastiaTC____ 

☐ Marcapasso____ ☐ CDI_______Outros:_____________________________________________________________ 
 

Medicações utilizadas Dose/dia Medicações utilizadas Dose/dia 

IECA  
(cap enal ram lis ben  per) 

 NITRATO  
(mono  dini  prop) 

 

BRA  
(los  val  can  irb  olm  tel) 

 BCC  
(ver  dil  anlo  nif) 

 

Beta-bloq  
(ate  bis  car  met  neb  pro ): 

 VD  
(hidral  minox) 

 

DIURÉTICO 
(HCTZ  indap  clortal  furos  espiro) 

 Estatina  
(sinv  ator  rosu  lova  prava  fluva) 

 

Digoxina  Amiodarona  

AAS  OUTROS  

Efeitos colaterais (reações): ☐ Sim ☐ Não 
 

Especificar efeitos e medicações: 
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HABITOS DE VIDA 

 
Tabagismo:  Nunca fumou                                                           Ex-tabagista – Interrompeu o hábito há ___________ 
                      Sim ______anos ______maço/dia                       Tabagista passivo 
 
                     Tipo:  Cigarro comum  Cigarro de palha   Cachimbo   Outro___________________   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


