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Resumo 

 

Introdução: o Brasil é um país de dimensões continentais, marcado por peculiaridades no 

sistema de saúde e iniquidades regionais no financiamento de serviços. Mesmo com sólidas 

recomendações nacionais e internacionais para reabilitação cardiovascular (RCV), a 

disponibilidade de programas é díspar e as barreiras para participação são conhecidas de 

forma incipiente no cenário brasileiro. Portanto, faz-se necessário investigar essas barreiras 

em diferentes serviços de saúde e estágios de tratamento. Objetivos: descrever e comparar 

barreiras para a participação em RCV em serviços públicos e privados de saúde. Métodos: 

trata-se de um estudo observacional-analítico, de caráter transversal, realizado conforme o 

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) entre maio 

e dezembro de 2017. Neste estudo, participantes de RCV e pacientes elegíveis de enfermarias 

e ambulatórios foram pareados pelo tipo de serviço que utilizavam. O nível de barreiras para 

RCV foi avaliado pela Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca (EBRC) e os testes U 

de Mann-Withney e Kruskal Wallis foram usados nas comparações entre tipos de serviço e 

entre estágios de tratamento, respectivamente. Resultados: um total de 140 pacientes 

participou do estudo. O escore médio total de barreiras foi 1,98±0,48 e diferiu apenas entre 

pacientes internados e participantes de RCV (p<0,05). Algumas barreiras nos domínios 

acesso, necessidades percebidas e comorbidades / estado funcional foram maiores em serviços 

públicos do que nos privados (p<0,05). O domínio necessidades percebidas teve o maior 

escore da amostra (2.31±0.71). Não saber sobre RCV (3.75±1.66) e falta de referência médica 

(2.32±1.53) foram as maiores barreiras nesse domínio. Conclusão: Não houve diferenças nos 

escores gerais entre os serviços públicos e privados, bem como entre pacientes internados e 

ambulatoriais. Porém, algumas barreiras diferiram significativamente entre esses grupos. 

Logo, abordagens para disseminação de conhecimento em RCV e implementação de 

estratégias para referência de elegíveis devem ser encorajadas em ambos os serviços. 

 

Palavras-chave: reabilitação cardiovascular, barreiras, cobertura de saúde, participação, 

referência. 
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Abstract 

 

Background: Brazil is a country of continental dimensions marked by peculiarities in the 

health system and regional inequities in the financing of services. Even with strong national 

and international recommendations for cardiovascular rehabilitation (CVR), the availability of 

programs is uneven and the barriers to participation are known in an incipient way in the 

Brazilian scenario. Therefore, it is necessary to investigate these barriers in different health 

services and treatment stages. Aims: describe and compare barriers to participation in RCV in 

public and private health services. Methods: it’s an observational-analytical cross-sectional 

study conducted according to Strengthening the Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology (STROBE) between May and December 2017. In this study, CVR participants 

and eligible inpatient and outpatient were matched by type of service they used. The level of 

barriers to CVR was evaluated by the Barrier Scale for Cardiac Rehabilitation (CRBS) and U 

Mann-Withney and Kruskal Wallis tests were used in the comparisons between service types 

and treatment stages, respectively. Results: a total of 140 patients participated in the study. 

The mean total barrier score was 1.98 ± 0.48 and differed only between inpatients and CVR 

participants (p <0.05). Some barriers in access, perceived needs and comorbidities / functional 

status domains were higher in public than in private services (p <0.05). The domain perceived 

needs had the highest score of the sample (2.31 ± 0.71). Not knowing about CVR (3.75 ± 

1.66) and lack of medical referral (2.32 ± 1.53) were the major barriers in this domain. 

Conclusion: there were no differences in the overall scores between public and private 

services, as well as between inpatients and outpatients. However, some barriers differed 

significantly between these groups. Therefore, approaches for dissemination of knowledge in 

RCV and implementation of strategies for reference of eligible should be encouraged in both 

services. 

 

Keywords: cardiovascular rehabilitation, barriers, coverage of health services, participation, 

referral and consultation. 
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1. INTRODUÇÃO  

As doenças cardiovasculares (DCV) se destacam como principais causas de morte e 

morbidade global. Dentre essas, sobretudo as doenças arteriais coronarianas (DAC) seguem 

diretamente associadas ao estilo de vida. Entre os fatores relacionados a essas doenças estão o 

desenvolvimento insidioso da aterosclerose e fatores de risco modificáveis como obesidade, 

tabagismo, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica
1,2

. 

As DCV produzem impactos na qualidade de vida e efeitos severos sobre a capacidade 

funcional
3
, repercutindo negativamente no desempenho das atividades cotidianas e até na 

função sexual dos pacientes
4
. Assim, é estabelecido um nexo causal importante para 

incapacidade física, invalidez e para o aumento dos respectivos gastos em saúde
1,2

, cuja 

estimativa se aproxima de U$ 15 trilhões até o ano de 2030
5
. 

Outras implicações das DCV são o alto risco de recorrência de eventos cardíacos 

agudos nos primeiros 5 anos após o evento inicial
6
, além do surgimento de distúrbios do sono, 

de ansiedade e depressão
7
. O aumento das chances de readmissão hospitalar de até 50% e um 

risco aumentado de morte são outras consequências dessas doenças
8
. A propósito, mais de 

80% das mortes por DCV ocorrem em países de média e baixa renda
9
. Neles, a mortalidade 

por doença cardíaca isquêmica (DCI) ligada a idade é substancialmente maior
10

.  

No Brasil, as taxas de mortalidade por DCV apresentaram redução entre 1980 e 2012, 

porém, as doenças cerebrovasculares tiveram uma regressão bem mais acentuada nessas taxas 

que as DCI
11

. Entretanto, há uma heterogeneidade regional nas taxas de mortalidade e no 

acesso a serviços de diagnóstico e tratamento, a julgar pelas regiões Norte e Nordeste onde a 

mortalidade por DCI se elevou, enquanto na região Centro-Oeste não houve alteração
12

. 

Outra peculiaridade brasileira está na divisão dos serviços de saúde em públicos e 

privados, onde o serviço público cobre mais de 75% da população
13

. Contudo, os centros 

cardiológicos de média e alta complexidade, habilitados para procedimentos cardíacos agudos 

são em maioria privados e sediados nas regiões mais ricas e populosas do país
14

. 

Diante disso, mesmo que a prevenção primária seja a atitude mais efetiva para frear o 

desenvolvimento inicial de DCV, muitas estratégias de prevenção secundária têm sido 

utilizadas com eficácia na redução da morbi-mortalidade
15

. Alguns benefícios dizem respeito 

à redução das taxas de hospitalização e dos sintomas de depressão e ansiedade relacionados 

aos problemas cardíacos
16,17

. 
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Nesse sentido, o manejo secundário dessas doenças segue recomendações atuais 

baseadas em evidências e inclui além da farmacoterapia, modificações no estilo de vida, 

prática de atividade física, orientação nutricional e psicológica. Essas estratégias geralmente 

envolvem equipes multiprofissionais nos centros de reabilitação cardiovascular (RCV)
18

. 

Os programas de reabilitação cardiovascular (PRCV) abrangem desde a avaliação 

inicial do paciente até o gerenciamento de fatores de risco como: dislipidemia, sobrepeso, 

hipertensão, diabetes mellitus e tabagismo. São fornecidas orientações sobre atividades 

físicas, prescrição de exercícios supervisionados e medicamentos cardioprotetores com 

efetividade baseada em evidências para prevenção secundária das DCV
6
. 

Tais estratégias possuem recomendação classe I, nível A pela European Society of 

Cardiology, American Heart Association e American College of Cardiology para pacientes 

pós-infarto agudo do miocárdio (IAM), síndromes coronarianas agudas (SCA), 

revascularização miocárdica, intervenção coronária percutânea, transplantes cardíacos, troca 

valvar, angina estável e insuficiência cardíaca
15,19–21

.
  

 Deste modo, com benefícios já estabelecidos a RCV melhora a qualidade de vida, os 

sintomas e a capacidade funcional dos pacientes
22–25

, otimizando o funcionamento físico, 

mental e social para promoção de um estilo de vida ativo e saudável
6
. Em recente revisão da 

Cochrane demonstrou-se uma redução de 26% na mortalidade cardiovascular e de 18% nas 

readmissões hospitalares para participantes de PRCV em comparação com cuidados usuais
26

. 
 

Além disso, esses serviços consomem menos recursos que os procedimentos cardíacos 

agudos
27

, tendo uma melhor relação custo-efetividade para redução dos gastos em saúde
28

. 

Sabe-se inclusive que a implementação desses programas pode ser mais rentável, se 

comparada ao cuidado usual
29

 e sua implantação e oferta gera custos menores para os serviços 

públicos de saúde
30

.
 

No entanto, apesar dos benefícios e do nível de recomendação, o encaminhamento 

efetivo, a implementação e uso de PRCV ainda não possuem níveis ótimos, com taxas de 

participação inferiores a 50% nas últimas décadas
31

. Na América Latina, os PRCV têm 

recebido um número relativamente baixo de pacientes referenciados e captado apenas 5 a 30% 

dos elegíveis. Podendo-se deduzir uma realidade brasileira com percentuais ainda menores
1
. 

De fato, os PRCV são subutilizados até em países de renda elevada e nas áreas com 

cobertura garantida desse tipo de serviço
6,32

. Idosos, mulheres, minorias étnicas, 

desempregados, pessoas com comorbidades, sem plano de saúde, com menor renda, menor 

escolaridade e os residentes rurais configuram condições preditoras de baixa participação
33–35

. 
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 Os dados sobre a disponibilidade global de PRCV apontam para taxas de 68% nos 

países de renda elevada, 28% nos países de renda média e 8% nos países de baixa renda
27

. Há, 

portanto, uma lacuna significante entre a evidência dos benefícios da RCV e a implementação 

real dos programas
6
. Parte desse problema pode ser atribuído, por exemplo, a diferenças entre 

os sistemas de saúde operantes em cada país
36

. 

No caso do Brasil, cujo sistema de saúde é misto
13

, as desigualdades regionais na 

disponibilidade de PRCV
37

 afetam expressivamente as regiões Norte, Nordeste e as grandes 

áreas rurais do país, onde esses serviços costumam ser mais escassos
38

. Além disso, mesmo 

entre os centros de maior complexidade situados nas áreas mais populosas e regiões 

metropolitanas, não há garantias de oferta desses programas
39

. 

Portanto, a disponibilidade de PRCV, os sistemas de saúde, financiamentos e barreiras 

para implementação apresentam intensa heterogeneidade em países de baixa, média e alta 

renda
40

. Assim, é essencial identificar, descrever e compreender os vários tipos de barreiras de 

participação nesses programas, para elaborar intervenções estratégicas mais efetivas
41

.  

Para isso, sabe-se que muitas barreiras são comuns a países de baixa, média e alta 

renda, mas existem também diferenças relativas a recursos aplicáveis, deficiências nos 

sistemas de saúde e na acessibilidade
40

. São descritas várias fontes de barreiras para uso de 

PRCV, como as intrapessoais, interpessoais, institucionais, comunitárias, de políticas 

públicas
42

 e até de caráter psicológico
43

.  

Entretanto, as principais barreiras para captação de pacientes elegíveis nos países de 

renda média corroboram com algumas já relatadas em países mais desenvolvidos
37

. Estas 

dizem respeito à distância, desconhecimento sobre PRCV, baixo nível socioeconômico, 

obrigações familiares, conflitos de tempo ou responsabilidades do trabalho
37,41,44

. 

No contexto brasileiro, destacam-se a falta de indicação médica
44,45

, falta de 

disposição dos pacientes, auto-concepções de idade avançada ou de que não precisa de 

RCV
44,37

, demora para iniciar e falta de resposta dos programas
44

. Barreiras como condições 

climáticas adversas, problemas com transporte, questões pessoais, autogerenciamento da 

doença, percepção de cansaço e dor e outros problemas de saúde também são apontadas
37

. 

 Já com relação à aderência de pacientes em PRCV, estudos feitos no Brasil 

mostraram que as  barreiras mais frequentes fazem parte de alguns domínios como: viagens e 

conflitos de trabalho
37,41,45

, problemas pessoais e responsabilidades familiares
41,44,46

, 

comorbidades e estado funcional
41,46,47

 e necessidades percebidas
46,47

.  
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A barreira mais comumente referida pelos pacientes para participação em RCV nos 

países de média e baixa renda é a falta de referência médica, citada por 45 a 93% dos 

programas e por outros profissionais de saúde
40

. Dessa forma, além da baixa densidade desses 

serviços, características como taxas de referência abaixo de 40%
48,49

 e níveis de participação 

inferiores a 14% tem sido marcantes nesses países
50

. 

A esse respeito, a falta de referência é uma barreira profissional comum a países de 

média e alta renda, que tem relações com o baixo nível de informação médica sobre PRCV e a 

falta de incentivos para a referência pós-alta hospitalar do paciente
51,52

. Pesam aqui, o 

desconhecimento sobre benefícios, normas e locais para referência, preocupações com a 

segurança dos pacientes e percepções de que eles moram longe, não têm motivação ou não 

tem recursos financeiros para participar de PRCV
53,54

. 

Já no nível dos sistemas de saúde, problemas como distância, restrições financeiras, 

disponibilidade limitada de programas, problemas com transporte e grandes áreas sem 

cobertura estão entre as maiores limitações encontradas
6,51,52,55

. As restrições financeiras, por 

exemplo, impedem a expansão e ampliação dos serviços para o ingresso de novos pacientes, o 

que demanda investimento em recursos humanos e de infraestrutura
56

. 

Em síntese, a intersecção de diferentes barreiras determina desfechos desfavoráveis. 

Como exemplo, a falta de financiamento para PRCV associada à demandas não absorvidas de 

pacientes acarreta longas filas de espera e menores taxas de participação
57

. Por sua vez, 

longos períodos de espera podem ocasionar menores ganhos na capacidade funcional e 

distúrbios emocionais, favorecendo negativamente índices de morbidade e mortalidade
58–60

. 

Portanto, a ampliação de recursos para esses serviços e a conscientização de 

profissionais e pacientes sobre PRCV, são essenciais para viabilizar a implementação e 

efetivar o acesso dos pacientes
34

. Destacando-se o papel de médicos, enfermeiros e 

fisioterapeutas, que inseridos entre a assistência hospitalar e a reabilitação ambulatorial 

podem contribuir no processo de encaminhamento de cardiopatas e na efetividade dos 

PRCV
61,62

. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A investigação de barreiras para captação (referência e entrada) e atendimento 

(aderência e conclusão) de pacientes elegíveis em PRCV ainda é um foco de pesquisa 

limitado às regiões mais ricas e desenvolvidas do país. Por mais que o Brasil possua 

dimensões continentais e enormes disparidades socioeconômicas, a maioria dos estudos sobre 

barreiras considerou apenas regiões bem servidas de PRCV. 

 Assim, é extremamente necessário identificar, descrever e analisar essas barreiras em 

outros contextos regionais, haja vista as diferenças na oferta de serviços de saúde e 

iniquidades históricas que afetam o financiamento de serviços de assistência. Outrossim, a 

disponibilidade e o acesso gratuito a instrumentos traduzidos, adaptados culturalmente e 

válidos para uso no Brasil facilitam a execução de estudos neste tema. 

Por tais motivos, a presente pesquisa visa contribuir cientificamente agregando dados 

e aumentando o corpo de estudos necessários para realização de revisões sistemáticas, tomada 

de decisões e amparo de políticas públicas. O diagnóstico de barreiras também é essencial 

para pesquisas com ênfase na avaliação econômica de PRCV, algo relevante para a condução 

e oferta nos serviços públicos e privados de grande porte. 

Dessa forma, é imprescindível investigar e determinar as barreiras multiníveis que 

limitam pacientes, profissionais e os sistemas de saúde. O foco em diferentes contextos e 

períodos críticos do tratamento das DCV também fornece um panorama de barreiras a partir 

do paciente em diferentes estágios de tratamento, incluindo enfermarias, ambulatórios e 

PRCV. 

Isto deverá auxiliar em avaliações para o direcionamento e o desenvolvimento de 

intervenções apropriadas a cada contexto de barreiras, visando à eficácia, o custo-benefício e 

o sucesso dos programas. A proposta de investigação nesses seguimentos destaca-se como o 

principal diferencial deste estudo, partindo do estágio de maior potencial para referência de 

elegíveis ao estágio de manutenção dos benefícios e gerenciamento dos fatores de risco. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Identificar barreiras para participação em programas de reabilitação cardiovascular em 

pacientes atendidos em serviços públicos e privados de saúde. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever as principais barreiras, em termos de captação e atendimento em PRCV 

para pacientes de serviços públicos e privados de saúde; 

• Comparar barreiras para a captação e o atendimento em PRCV entre pacientes de 

serviços públicos e privados de saúde; 

• Investigar se há diferença nas barreiras para captação em PRCV entre diferentes 

estágios de tratamento; 
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4. HIPÓTESES 

 

  H0 = Não existem diferenças nas barreiras para participação em reabilitação 

cardiovascular entre diferentes coberturas de serviços de saúde e estágios de tratamento. 

 

  H1 = Existem diferenças nas barreiras para participação em reabilitação cardiovascular 

entre diferentes coberturas de serviços de saúde e estágios de tratamento. 
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5. PACIENTES E MÉTODOS 

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

Trata-se de um estudo observacional, transversal e de abordagem comparativa, que 

utilizou dados auto referidos e secundários. 

5.2 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no Hospital 

do Coração (HC) e na Clínica do Exercício, ambos na cidade de Natal-RN. 

5.3 Período da pesquisa 

Esta pesquisa foi executada no período compreendido entre maio e dezembro de 2017. 

5.4 População da pesquisa 

A população foi representada por pacientes cardiopatas atendidos em enfermarias, 

consultas ambulatoriais e PRCV públicos e privados na cidade de Natal-RN. 

5.5 Amostragem e tamanho da amostra 

 

A amostragem do estudo foi do tipo não-probabilística e composta por conveniência. 

Na amostra foram incluídos apenas cardiopatas oriundos de enfermarias e ambulatórios de 

dois grandes hospitais e de dois centros de RCV, pareados quanto à natureza do serviço em 

públicos e privados. 

O tamanho amostral foi calculado baseando-se num percentual de pessoas que 

participaram de RCV de 11,9%, de acordo com dados do estudo de McDonall et al.
63

 . Tal 

estudo investigou a participação de pacientes elegíveis em RCV com diagnóstico de DAC, 

infarto do miocárdio e angina instável pós-alta hospitalar e no pós-cirúrgico de angioplastia, 

troca valvular, revascularização e implante de marcapasso. 

O cálculo foi realizado a partir da seguinte equação: {[μ2 x p (1-p)]/ ε2}. Onde μ é o 

limite de confiança para um erro amostral de 5% (μ=1,96), p é o percentual estimado do 

desfecho (p= 11,9%), e ε é a margem de erro da estimação para a prevalência estimada (ε= 

5%). Com isso, projetou-se uma amostra de 161 participantes. 

 



9 

 

 

 

 

 

5.6 Seleção e recrutamento dos sujeitos 

 

 A seleção dos sujeitos nas enfermarias foi realizada com base em mapas setoriais e 

diários de enfermagem de ambos os hospitais incluídos no estudo. Nos ambulatórios o 

processo de seleção teve a colaboração de cardiologistas, com o encaminhamento dos sujeitos 

após as consultas para o setor das entrevistas.  

Nas unidades de RCV o processo se deu de forma semelhante às enfermarias, tendo 

por base os prontuários clínicos dos pacientes atendidos. O recrutamento de todos os sujeitos 

da pesquisa foi realizado através de um convite verbal, para participação em uma entrevista 

com fins de pesquisa cientifica. Logo, foram dados os devidos esclarecimentos visando 

resguardar a ética e respeitar o livre arbítrio dos sujeitos.  

5.7 Critérios de elegibilidade 

5.7.1 Critérios de inclusão 

Foram incluídos sujeitos de ambos os sexos; com idade entre 18 e 80 anos; com 

diagnóstico de insuficiência cardíaca, angina estável, pós-IAM, pós-cirúrgico de 

revascularização miocárdica, angioplastia coronariana e troca valvar, clinicamente estáveis.  

Os sujeitos da pesquisa deveriam ser elegíveis para participar de PRCV conforme a 

Diretriz Sul-Americana de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular e deveriam estar 

internados nas enfermarias ou em acompanhamento ambulatorial no HUOL e no Hospital do 

Coração, bem como ser usuários do PRCV do HUOL (público) ou da Clínica do Exercício 

(privado). 

5.7.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídos os pacientes com qualquer comprometimento visual, auditivo, 

psiquiátrico e cognitivo (escore < 22 na Prova Cognitiva de Leganés) que os impedisse de 

responder adequadamente os questionários de coleta, além dos casos de desistência. 

5.8 Aspectos éticos 

De forma prévia a execução do estudo, foi solicitada a anuência do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (APÊNDICE 1) e posteriormente do Hospital do Coração de 

Natal (APÊNDICE 2) e da Clínica do Exercício (APÊNDICE 3). Após esta etapa, o projeto 

foi submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e aprovado conforme parecer de número 2.005.306 

e CAAE 64872716.7.0000.5537 (APÊNDICE 4). 

A participação de todos os sujeitos da pesquisa foi de caráter voluntário e sem fins 

lucrativos. Para tanto, todos os voluntários foram esclarecidos sobre todas as etapas deste 

projeto, leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE 5) antes da inclusão no estudo. 

No caso de publicação de resultados, foram garantidos aos sujeitos da pesquisa a 

autonomia, o anonimato, a privacidade e confidencialidade dos dados, conforme as 

recomendações preconizadas na Resolução nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

sobre as pesquisas com seres humanos.  

5.9 Procedimentos e instrumentos de avaliação 

As avaliações do estudo foram realizadas concomitantemente em instituições públicas 

e privadas de saúde. No serviço público as entrevistas foram realizadas no Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), incluindo enfermarias e ambulatórios do setor de 

cardiologia, além da unidade de reabilitação cardíaca (CORE). No serviço privado, as mesmas 

avaliações foram realizadas nas enfermarias e ambulatórios do Hospital do Coração e no 

centro de reabilitação cardíaca da Clínica do Exercício, na cidade de Natal-RN. 

Todas as avaliações foram realizadas por colaboradores previamente treinados pelo 

autor da pesquisa, para garantir o máximo de transparência e neutralidade na aplicação dos 

questionários, garantindo a padronização de perguntas e evitando a indução de respostas. 

Todas as ferramentas auto-administráveis do estudo foram aplicadas na forma de entrevista, 

mediante contato prévio com autores, tendo em vista o alto índice de analfabetismo funcional 

na população estudada.  

As entrevistas tiveram a duração média de 35 minutos nas enfermarias e 20 minutos 

nos ambulatórios e centros de reabilitação cardiovascular. O desfecho primário do estudo foi 

o nível de barreiras para participação em PRCV. A sequência de procedimentos após o 

consentimento esclarecido era a seguinte: avaliação cognitiva, avaliação clínica, 

antropométrica e demográfica, estratificação socioeconômica, investigação de barreiras para 

reabilitação cardíaca. 
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5.9.1 Avaliação cognitiva 

 

  Para o rastreio de comprometimentos cognitivos, utilizou-se a Prova Cognitiva de 

Leganés (PCL) (ANEXO 1). Essa escala de avaliação é oriunda de um estudo longitudinal 

(Envelhecimento em Leganés) realizado na Espanha e teve sua versão original desenvolvida 

no ano de 2000 e elaborada inicialmente na língua espanhola
64

. Atualmente a escala vem 

sendo aplicada para avaliar funções básicas de capacidade cognitiva, devido a sua forte 

confiabilidade e validade
65

.  

 Traduzida para o português do Brasil, adaptada e validada à realidade sociocultural 

brasileira, a escala possui facilidade de aplicação e boa adaptação em populações com baixo 

nível educacional, pois seus escores finais, que podem variar de 0 a 32, não sofrem influência 

do grau de escolaridade das populações em estudo. Os campos avaliados incluem orientação 

temporal e espacial, informações pessoais, testes de nomeação de objetos, memórias imediata, 

tardia e lógica, podendo atingir de 0-8 pontos na área da orientação e de 0 a 24 na área de 

memória, com ponto de corte ≤ 22 pontos para identificar prejuízo cognitivo
66

. 

5.9.2 Avaliação clínica, demográfica e antropométrica 

 

  Para registrar dados clínicos, verificar critérios de inclusão e caracterizar a amostra, 

utilizou-se uma ficha de avaliação elaborada pelos autores, contendo campos para 

identificação e antropometria, dados clínicos, sociodemográficos e econômicos dos pacientes 

(APÊNDICE 6). A seção de identificação e antropometria incluiu informações auto referidas 

e disponíveis nos prontuários clínicos dos sujeitos.  

  Os dados antropométricos não disponíveis nos prontuários, como peso e estatura 

foram quantificados por uma balança digital e uma fita métrica de 150 centímetros (cm), 

respectivamente. Para a medida da estatura foi orientado o posicionamento anatômico em 

contato com a parede e o uso de roupas leves para medida do peso. A correlação entre peso e 

altura foi obtida pelo Índice de Massa Corpórea (IMC) por meio da fórmula do peso/altura
2
 

(Kg/m
2
) e o tempo de internação hospitalar ou participação em PRCV tiveram medida 

padronizada e ajustada em anos.  

  Os dados sociodemográficos coletados incluíram naturalidade, procedência, etnia, 

estado civil, profissão, número de filhos, escolaridade, ocupação atual e crença religiosa. A 

seção de dados clínicos continha o registro do diagnóstico, tipo cirúrgico, tempo de internação 

ou de participação no PRCV, entre outros. Na seção para dados socioeconômicos, 
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informações como o tipo de transporte utilizado, renda e composição familiar, situação 

previdenciária e o gasto mensal médio com medicamentos foram registrados.  

5.9.3 Estratificação socioeconômica 

Para complementar a avaliação sociodemográfica, tomou-se como base a versão 

atualizada do Critério de Classificação Econômica Brasil 2015 (CCEB), da Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP)
67

. Tal critério tem como fins padronizar 

estimadores eficientes da capacidade de consumo da população e delimitar grandes grupos 

segundo a capacidade de consumo de bens e serviços a partir de um classificador
68

.  

Para tanto, foi utilizado o formulário classificador simplificado no formato para 

entrevista (ANEXO 2), desenvolvido com base no critério de Kamakura e Mazzon
69

. O 

mesmo foi construído por meio de uma regressão logística e desenvolvido para uso específico 

em locais com dificuldade ou sem acesso à internet e possui uma configuração em quatro 

domínios, incluindo 15 variáveis, com uma precisão de 82,3% indicando uma boa acurácia na 

classificação
70

.  

Assim, a classificação socioeconômica foi feita a partir da soma dos pontos obtida pela 

quantificação dos 15 itens e pelo enquadramento nas categorias A, B, C, D e E, seguindo os 

intervalos de escores: A (35 a 46 pontos), B (23 a 34 pontos), C (14 a 22 pontos) e D e E (0 a 

13 pontos). Os itens incluem banheiros, microcomputadores, nível de escolaridade do chefe 

da família, serviço de abastecimento de água, pavimentação, entre outros.   

5.9.4 Investigação de barreiras para reabilitação cardiovascular 

  Com o objetivo de avaliar o nível de barreiras para reabilitação cardiovascular  

utilizou-se a Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca (Cardiac Rehabilitation Barriers 

Scale) (ANEXO 3). Essa escala avalia fatores que dificultam a participação e aderência em 

programas de reabilitação cardiovascular, considerando fatores inseridos no contexto dos 

próprios pacientes, dos profissionais e dos sistemas de saúde, independente da adesão ser 

viabilizada em um dos três contextos. Assim, elevados escores determinados na escala 

apontam maiores barreiras para participar ou para permanecer em programas de reabilitação 

cardíaca
71

.  

  Atualmente, a Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca (EBRC) possui 

tradução, adaptação cultural e validação psicométrica para a língua portuguesa do Brasil, 
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mantendo-se o total de 21 itens da versão original, levando-se em consideração diferenças 

regionais, culturais e sociais do país.  

  Tal escala destaca-se entre outras, por considerar barreiras em diferentes contextos 

(pessoal, profissional e institucional) para usuários ou não dos programas de reabilitação 

cardiovascular, podendo ser aplicada em consultas de ambulatório, internação ou com 

participantes desses programas
72

. 

  A escala consta de 21 itens que podem ser agrupados em cinco conjuntos como: 

comorbidades/estado funcional (7 itens); necessidades percebidas (5 itens); problemas 

pessoais/familiares (3 itens); viagem/conflitos de trabalho (2 itens) e acesso (4 itens). Cada 

item segue para uma subclassificação pela escala Likert de 5 pontos, onde: 1 significa 

discordar plenamente; 2 discordar; 3 estar indeciso; 4 concordar e 5 concordar plenamente
44

. 

5.9.5 Processamento e análise dos dados 

Inicialmente os dados coletados foram plotados em planilhas do aplicativo Microsoft 

Excel e verificou-se a regularidade das variáveis e dos casos para identificar possíveis dados 

ausentes e erros de digitação. Em seguida as análises estatísticas foram realizadas por meio do 

software SPSS (Statistical Package for the Social Science) versão 20.0.  

Na análise descritiva, foram utilizadas medidas de tendência central e de dispersão 

apropriadas para descrever as características clínicas, antropométricas, sociodemográficas e 

econômicas de cada grupo. Desse modo, para variáveis quantitativas utilizou-se médias e 

desvio padrão e para categóricas medidas de frequência absoluta e relativa. 

Na análise inferencial adotou-se o nível de significância de 5%  para todos os testes 

realizados no tratamento estatístico do estudo. A normalidade da distribuição dos dados foi 

verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para atestar a semelhança entre os grupos na 

caracterização da amostra, utilizou-se para dados quantitativos paramétricos a análise de 

variância (ANOVA). Já para variáveis categóricas utilizou-se o teste de Qui-quadrado de 

Pearson para verificar possíveis associações.  

Com a finalidade de responder a pergunta norteadora desta pesquisa, utilizou-se o teste 

U de Mann-Withney para investigar diferenças nas barreiras intergrupos para os fatores: tipo 

de serviço de saúde e participação em PRCV. Já o teste de Kruskal-Wallis foi aplicado 

considerando os estágios de tratamento (enfermaria, ambulatório e reabilitação) como fator de 

agrupamento. Para maior garantia de controle de erro tipo I adotou-se teste post-hoc de 

Bonferroni quando necessário.  
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5.9.6 Fluxograma do estudo 

 

 

Figura 01: Fluxograma do estudo. Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme determinado pelo Programa de Pós-graduação em Fisioterapia da UFRN, os 

resultados e discussão dessa pesquisa serão apresentados no formato de artigo. Segue abaixo o 

primeiro artigo concluído ao longo desta pesquisa. 

O artigo: “Barreiras para participação em programas de reabilitação cardiovascular em 

um estado do Nordeste Brasileiro”, será submetido ao Journal of Cardiopulmonary 

Rehabilitation and Prevention (Qualis A1) com fator de impacto de 1,815, cujas normas para 

publicação encontram-se disponíveis no ANEXO 4. 
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Resumo estruturado 

 

Proposta: A elevada prevalência de doenças cardiovasculares (DCV) é um grave problema 

em países de renda média como o Brasil. Porém, iniquidades regionais no acesso aos serviços 

de saúde e a subutilização de programas de reabilitação cardiovascular (PRCV) ainda são 

marcantes no cenário brasileiro. Este estudo visou descrever e comparar barreiras para uso de 

PRCV em diferentes coberturas de saúde e níveis de tratamento, no estado do Rio Grande do 

Norte, nordeste do Brasil. 

Métodos: Participantes de PRCV e pacientes elegíveis de enfermarias e ambulatórios foram 

pareados pela cobertura de saúde que utilizavam e responderam a Escala de Barreiras para 

Reabilitação Cardíaca. Os testes U de Mann-Withney e Kruskal Wallis foram usados para 

comparar barreiras entre as coberturas de saúde e entre níveis de tratamento, respectivamente.  

Resultados: Cento e quarenta (87%) pacientes participaram do estudo. A média total de 

barreiras foi 1,98±0,48 e diferiu apenas entre participantes de PRCV e pacientes internados 

(p<0,05). Algumas barreiras de acesso, necessidades percebidas e comorbidades/estado 

funcional foram maiores na rede pública do que na privada (p<0,05). Não saber sobre PRCV 

(3.75±1.66) e a falta de referência médica (2.32±1.53) foram as maiores barreiras no domínio 

necessidades percebidas, o qual teve o maior escore da amostra (2.31±0.71).  

Conclusões: Não houve diferenças nos escores gerais da EBRC entre as coberturas e entre 

pacientes internados e ambulatoriais. Porém, algumas barreiras diferiram significativamente 

entre esses grupos. Logo, a disseminação dos PRCV e implementação de estratégias para 

referência de elegíveis devem ser encorajadas em ambas as coberturas. 

 

Palavras-chave: Reabilitação cardiovascular, barreiras, cobertura de saúde, participação, 

estudo comparativo. 

 

Resumo Condensado 

Este foi um estudo transversal, que comparou barreiras para uso de PRCV entre usuários de 

coberturas públicas e privadas de saúde, em diferentes níveis de tratamento. Os resultados 

apontaram a necessidade de maior disseminação dos PRCV e de estratégias alternativas de 

implementação entre profissionais de ambos as coberturas. 
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Structured Abstract 

 

Purpose: The high prevalence of cardiovascular diseases (CVD) is a serious problem in 

middle-income countries such as Brazil. However, regional iniquities in access to health 

services and underutilization of cardiovascular rehabilitation programs (CRP) are still 

significant in the Brazilian scenario. This study aimed to describe and compare barriers to the 

use of PRCV in different health coverage and treatment levels in the state of Rio Grande do 

Norte, in northeastern Brazil. 

Methods: CRP participants and eligible inpatients and outpatients were matched by the 

funding source of services they used and responded the Cardiac Rehabilitation Barriers Scale. 

U Mann-Whitney and Kruskal Wallis were used to compare barriers between service sources 

and treatment levels, respectively.  

Results: A total of 140 patients (87%) participated in the study. The total mean of barriers 

was 1.98±0.48 and differences were only found between CRP participants and inpatients 

(p<0.05). Some access barriers, perceived needs and comorbidities / functional status were 

higher in the public network than in the private network (p <0.05). Not knowing about CRP 

(3.75 ± 1.66) and lack of medical referral (2.32 ± 1.53) were the major barriers in the 

perceived needs domain, which had the highest score in the sample (2.31 ± 0.71). 

Conclusion: There were no differences in the general CRBS scores between the coverages 

and between inpatients and outpatients. However, some barriers differed significantly 

between these groups. Therefore, the dissemination of CRP and implementation of strategies 

for eligible referral should be encouraged in both coverages. 

 

Keywords: cardiovascular rehabilitation, barriers, coverage of health services, patient 

participation, comparative study. 

 

Condensed Abstract 

This was a cross-sectional study comparing barriers to use of CRP among users of public and 

private coverages at different levels of treatment. The results pointed out the need for greater 

dissemination of CRP and alternative strategies of implementation between professionals of 

both coverages. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente as doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de 

mortalidade global, com percentuais maiores que 80% em países de renda média como o 

Brasil
1
. Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) calculam que em 2040 o Brasil 

assumirá a liderança mundial em mortalidade por DCV
2
. Entretanto, assim como em outros 

países de renda média, o acesso restrito a tratamentos ainda é um problema no Brasil
3
.  

As dificuldades no acesso aos serviços de saúde brasileiros são bastante expressivas 

nas regiões Norte e Nordeste
4
, onde terapias de prevenção secundária, como programas de 

reabilitação cardiovascular (PRCV) possuem disponibilidade claramente reduzida
5
. Há, 

portanto, uma incongruência entre as evidências e a implementação dessas terapias
6
 e isso 

pode ser atribuído a variações nos sistemas de saúde adotados em cada país
7
.  

 O sistema de saúde brasileiro inclui serviços públicos e serviços privados 

suplementares, sendo que o público cobre mais de 75% da população
8
. Nele, a maioria dos 

PRCV são limitados e compõem estruturas de ensino em saúde de universidades federais e 

estaduais. Paradoxalmente, o acesso a PRCV no Brasil é melhor oportunizado por 

pagamentos em dinheiro ou via planos de saúde
5
. No entanto, apenas 24% dos brasileiros 

utilizam planos de saúde e estes limitam ou não ofertam PRCV em seus procedimentos
9
. 

 Nesse contexto há uma baixa densidade de PRCV, taxas de referência de elegíveis 

menores que 40%
10,11

 e participação inferior a 14%
12

. Contudo, várias barreiras interferem 

nesse processo, como as intrapessoais, interpessoais, institucionais, comunitárias e de 

políticas públicas
13

. Inclusive, muitas já foram identificadas no Brasil, mas apenas nas regiões 

mais ricas e com maior disponibilidade de PRCV, como Sul
9,14,15,16,17

 e Sudeste
18,19

.  

Portanto, o objetivo geral desta pesquisa foi descrever e comparar barreiras para 

participação em PRCV em diferentes coberturas de serviços de saúde e níveis de tratamento 

em um estado do nordeste brasileiro. Os objetivos específicos foram avaliar o nível das 

barreiras e compará-las com outras regiões brasileiras. Hipotetizou-se que existem diferenças 

nas barreiras para participação em PRCV entre diferentes regiões, coberturas de serviços e 

estágios de tratamento. 
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PACIENTES E MÉTODOS 

Desenho e procedimentos 

Este foi um estudo observacional, transversal e comparativo, realizado segundo as 

recomendações do Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology 

(STROBE)
20

. O estudo reuniu dados secundários e auto referidos de pacientes internados e 

ambulatoriais na cidade de Natal, no Nordeste do Brasil. A pesquisa foi aprovada pelo comitê 

de ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme parecer 2.005.306 e foi 

executada entre maio e dezembro de 2017.  

As coletas ocorreram em enfermarias e ambulatórios de dois grandes hospitais e em 

dois PRCV, ambos pareados em serviços públicos e privados, na cidade de Natal, no estado 

do Rio Grande do Norte. A seleção dos pacientes utilizou prontuários e mapas clínicos 

setoriais e a amostra foi recrutada por conveniência, via convite verbal.  

O tamanho amostral foi projetado em 161 pacientes, baseado num estudo com taxa de 

participação em PRCV de 11,9%
21

. O cálculo foi realizado pela equação: {[μ2 x p (1-p)]/ ε2}, 

nela μ é o limite de confiança para um erro amostral de 5% (μ=1,96), p é o percentual 

estimado do desfecho (p= 11,9%), e ε é a margem de erro da estimação para a prevalência 

estimada (ε= 5%). 

Sujeitos 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos; com idade entre 18 e 80 anos, 

participantes de PRCV ou elegíveis segundo a Diretriz Sul-Americana de Prevenção e 

Reabilitação Cardiovascular
22

. Pacientes com comprometimento cognitivo, visual e 

psiquiátrico que não completaram os questionários foram excluídos, assim como os casos de 

desistência.  

Medidas 

As coletas envolveram entrevistadores treinados pelo pesquisador principal para a 

aplicação dos questionários, visando padronizar a condução das entrevistas e garantir 

uniformidade e neutralidade nas perguntas. Após o consentimento inicial, a versão brasileira 

da Prova Cognitiva de Leganés
23

 foi aplicada para rastreio cognitivo e os pacientes com ponto 

de corte inferior a 22 foram excluídos da análise.  
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Dados clínicos e antropométricos foram coletados nos prontuários e dados 

sociodemográficos e econômicos foram relatados pelos pacientes. Para a avaliação 

socioeconômica, utilizou-se o Critério de Classificação Econômica Brasil 2015 (CCEB), da 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP)
24

. Esse critério padroniza estimadores 

de consumo e delimita estratos socioeconômicos por um formulário classificador
25

. 

A versão em português do Brasil da Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca 

(EBRC) foi utilizada para este inquérito em enfermarias, ambulatórios e PRCV. A EBRC 

contém 21 itens e 5 domínios: comorbidades/estado funcional; necessidades percebidas; 

problemas pessoais/familiares; viagem/conflitos de trabalho e acesso
16

. Cada item foi 

quantificado por uma escala Likert de 5 pontos, que variou de 1 (discordo plenamente) a 5 

(concordo plenamente). As somas dos escores variam de 21 a 105 pontos, sendo que as 

maiores somas indicam maiores barreiras para PRCV. 

 

Análise estatística 

 

Para a análise estatística foi utilizado o Statistical Package for the Social Science 

versão 20.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). Adotou-se a significância de 5% nos 

testes e o Kolmogorov-Smirnov para avaliar a distribuição dos dados. Para atestar a 

semelhança entre os grupos na caracterização da amostra, utilizou-se o teste T de student e 

análise de variância (ANOVA) para dados quantitativos e o teste de Qui-quadrado de Pearson 

para verificar associações entre variáveis categóricas. A amostra foi analisada por fontes de 

serviços de saúde, níveis de tratamento e status de participação em PRCV. O teste U de 

Mann-Withney investigou diferenças nas barreiras por fonte de serviço e status de 

participação em PRCV. Já o teste de Kruskal-Wallis foi aplicado considerando os níveis de 

tratamento (enfermaria, ambulatório e reabilitação). Para garantir o controle de erro tipo I e 

identificar as diferenças adotou-se o teste post-hoc de Bonferroni. 

 

RESULTADOS 

Características da amostra 

A amostra final incluiu 140 pacientes devido a 36 perdas; 23 por desistência e 13 por 

falhas cognitivas. A maioria dos pacientes foi proveniente de consultas ambulatoriais (n=55; 

39,3%), porém, muitas desistências ocorreram no intercurso das consultas por medo de perder 
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o transporte de retorno para suas cidades ou outros compromissos. Em relação aos serviços de 

saúde, 71 (50,7%) pacientes foram recrutados em instituições públicas e 69 (49,3%) em 

instituições privadas. A amostra incluiu 43 participantes de PRCV (30,7%) e 97 não 

participantes (69,3%). Dos 140 entrevistados, 43 (30,7%) eram de centros de RCV, 55 

(39,3%) de ambulatórios e 42 (30%) de enfermarias. A maioria dos pacientes residia na zona 

urbana (90,7%), mais da metade possuía transporte particular (62,1%) e 74 eram aposentados 

(52,9%). Até o momento das coletas nenhum paciente internado havia sido informado sobre 

alta hospitalar ou referência para PRCV.  

A Tabela 1 mostra outras características dos entrevistados e diferenças observadas 

entre os grupos. Os usuários de serviços privados foram significativamente mais idosos e mais 

propensos a ter planos de saúde, maior nível socioeconômico, maior escolaridade e serem 

procedentes da capital do estado. Outras caraterísticas desses entrevistados diferiram entre os 

níveis de tratamento como mostra a Tabela 1. 

Barreiras para reabilitação cardiovascular 

O escore médio da EBRC na amostra foi de 1,98±0,48. Os domínios com maiores 

médias foram necessidades percebidas, acesso e viagens/conflitos de trabalho. O domínio 

necessidades percebidas foi maior entre não participantes de PRCV (p<0,001), ao contrário de 

viagens/conflitos de trabalho que foi maior nos participantes (p<0,05). A Tabela 2 apresenta 

os escores dos itens e domínios da EBRC por cobertura dos serviços. Não houve diferença 

para o escore médio da EBRC entre as coberturas dos serviços, no entanto, as médias dos 

domínios necessidades percebidas e acesso foram maiores nos serviços públicos (p<0,05).   

Entre os não-participantes de PRCV, apenas o escore médio do domínio acesso foi 

maior nos serviços públicos (p<0,05). Nos usuários desses serviços, a demora para 

encaminhamento e início dos PRCV foi uma barreira significativamente maior que nos 

serviços privados. Por outro lado, o item 18 “posso controlar o problema do meu coração” foi 

uma barreira maior em usuários de serviços privados (p<0,05). 

As maiores barreiras de aderência em PRCV foram relacionadas aos domínios 

viagens/conflitos de trabalho (2,50±0,99) e acesso (1,94±0,85). Nos serviços públicos, o 

escore do domínio acesso foi maior que nos privados (p<0,05). Por sua vez, o escore médio 

do domínio viagens/conflitos de trabalho foi maior nos serviços privados (p<0,05).  

A Tabela 3 apresenta os escores dos itens e domínios da EBRC por nível de 

tratamento. O escore médio geral da EBRC em pacientes internados foi maior que nos 
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participantes de PRCV (p<0,05). As únicas diferenças estatísticas entre enfermarias e 

ambulatórios foram nos itens “não ter energia” e a “falta de resposta dos programas”, que 

foram maiores barreiras para os pacientes internados (p<0,05). 

DISCUSSÃO 

Este foi o primeiro estudo a avaliar barreiras para PRCV fora das regiões mais 

desenvolvidas e com maior densidade de programas no Brasil. Até então, as únicas 

investigações com a EBRC ocorreram nas regiões Sul
9,14,15,16,17

 e Sudeste
18,19

 do país. Neste 

estudo, algumas barreiras diferiram significativamente entre coberturas de serviços e níveis de 

tratamento. O maior escore médio da amostra foi no domínio “necessidades percebidas” 

(2,31±0,71) e as maiores barreiras neste domínio foram “não saber sobre PRCV” e “falta de 

referência médica”. Este resultado contraria desfechos de estudos nas regiões Sul e Sudeste, 

onde “comorbidades/estado funcional”
16,19 

e “viagens/conflitos de trabalho”
14,18 

obtiveram 

destaque.  

A barreira “não saber sobre PRCV” se deve à falta de um sistema de informação 

eficiente para divulgação do serviço entre profissionais e público-alvo
26

. Contudo, dúvidas 

sobre PRCV ainda envolvem profissionais de saúde e isto implica na subutilização dos 

mesmos
27

. Embora a fase I hospitalar permita educar os pacientes sobre a reabilitação 

ambulatorial, essa ação ainda não é adequada
5
. Já a “falta de referência médica” é uma 

barreira comum a países de baixa e média renda
28

 e está relacionada a incertezas sobre os 

PRCV
29

. A própria falta de normas e locais para referência
30

 e percepções sobre a segurança, 

motivação, distância e custos para os pacientes podem interferir nas decisões médicas
31,32

.  

Nos serviços públicos de saúde os domínios “acesso” e “necessidades percebidas” 

destacaram-se entre os usuários, obtendo resultados semelhantes a outro estudo brasileiro
15

. 

Resultados equivalentes também foram vistos em usuários do sistema público canadense
9
, 

onde “fatores logísticos” e “necessidades percebidas/cuidados em saúde” foram evidentes. Já 

para usuários de serviços privados, “necessidades percebidas” e “viagens/conflitos de 

trabalho” foram relevantes no nosso estudo, mas apenas o último concorda com outros 

estudos realizados no Brasil
14,18

. 
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Barreiras para captação de elegíveis em PRCV (público x privado) 

 

Sobre o ingresso de elegíveis em PRCV, a “demora para encaminhamento e início” foi 

significativamente maior nos serviços públicos. Essa barreira remete ao subfinanciamento dos 

PRCV, que sob demandas crescentes e não absorvidas ocasiona longas filas de espera
33

 e 

menores taxas de participação
34

. Por outro lado, a barreira “posso controlar o problema do 

meu coração” foi maior nos serviços privados. Isto pode exprimir o acesso facilitado a vários 

procedimentos e instalações especializadas na rede privada de saúde
35

. Além disso, indivíduos 

de maior nível socioeconômico tendem a questionar mais as orientações médicas que seus 

pares em condições opostas
36

.  

 

Barreiras para aderência de participantes em PRCV (público x privado) 

 

Em relação à aderência, o domínio “acesso” foi imperativo para participantes do 

PRCV público. A princípio, este dado reflete a escassez de programas nas regiões Norte, 

Nordeste e nas áreas rurais do país
5
. Além disso, a assistência no sistema público é 

frequentemente prejudicada por subfinanciamentos e deficiências na infraestrutura de muitos 

hospitais
37

. Já para os atendidos no PRCV privado o domínio “viagens/conflitos de trabalho” 

reafirmou resultados do estudo de Mair et al.
18

 em um PRCV privado no Sudeste do Brasil. 

Este domínio é um indicador de recursos financeiros para custeio de PRCV e portanto de 

maior nível socioeconômico entre brasileiros
9
. Contudo, Brual et al.

38
 relataram que durações 

de deslocamentos superiores a 30 minutos desestimulavam o uso de serviços de saúde como 

PRCV. De fato, algumas barreiras relatadas por usuários de PRCV também podem ser 

descritas como facilitadores em diferentes contextos
39

. 

 

Barreiras por níveis de tratamento 

 

Nosso estudo também identificou diferentes barreiras entre níveis de tratamento. Isto 

foi possível pela inserção de pacientes internados e considerados elegíveis para PRCV 

segundo a Diretriz Sul-Americana de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular
22

. Para nosso 

conhecimento apenas um estudo brasileiro
14

 explorou barreiras em contextos não 

ambulatoriais e incluiu indivíduos de uma comunidade com fatores de risco para DCV. 

Porém, as maiores barreiras foram observadas entre os pacientes com DCV em consultas 
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ambulatoriais. Diferente disso, neste estudo os pacientes internados exibiram o maior escore 

médio total na EBRC e percepções como “não ter energia” e “falta de resposta dos 

programas” foram estatisticamente maiores nas enfermarias.  

Estes achados se aproximaram do estudo de Im et al.
40

, onde “comorbidades/estado 

funcional” e “fatores logísticos” limitavam a entrada de pacientes internados em PRCV. Em 

tempo, o senso de auto eficácia dos pacientes é afetado pela falta de energia e pode interferir 

nas atitudes de participação em PRCV
39

.  Por sua vez, a expectativa de “falta de resposta dos 

programas” alerta para o baixo nível de informações sobre PRCV ou até a ausência delas, 

resultando em dúvidas nos pacientes internados sobre os cuidados pós-alta hospitalar
41

.  

Entretanto, esses resultados devem ser considerados com cautela, já que este estudo 

apresentou limitações. Em primeiro lugar, as barreiras para conclusão dos PRCV não foram 

identificadas, uma vez que não investigamos motivos de saída entre os participantes. Em 

segundo lugar, o tamanho amostral projetado não foi alcançado, o que limita a validade 

externa de nossos resultados para outros estados, regiões e países. Em terceiro lugar, apenas 

uma cidade da região Nordeste foi avaliada, logo, dados e resultados não podem ser 

generalizados. Sendo necessária a realização de estudos multicêntricos e de comparação com 

outras regiões do país, considerando também avaliações de desfechos em seguimento.  

Além disso, algumas características clínicas e sociodemográficas diferiram 

significativamente entre as coberturas de saúde e entre os níveis de tratamento e podem ter 

influenciado nas barreiras identificadas. A maioria dos usuários de serviços públicos e dos 

pacientes internados possuía baixo nível socioeconômico e educacional e era procedente do 

interior do estado. A presença de comorbidades como câncer e insuficiência cardíaca também 

foi significativamente maior entre os usuários de serviços públicos. 

As enfermarias públicas e privadas tiveram maior percentil de pacientes com 

insuficiência cardíaca e diabetes mellitus. Depois, as barreiras dos pacientes internados não 

foram reavaliadas pós-alta hospitalar, referência médica ou decisão dos pacientes. Isto é 

relevante para informações mais precisas, já que a percepção de barreiras pode ser modificada 

com o retorno as atividades cotidianas
40

.  

No entanto, características gerais da amostra confirmaram dados consolidados na 

literatura, como menores taxas de participação de mulheres
21,42

, idosos e pessoas de baixo 

nível socioeconômico em PRCV
6,43

. Também evidenciamos sérias desigualdades na 

participação de negros e pacientes desacobertados por plano de saúde nos PRCV 

ambulatoriais, constatando dados do estudo de Zhang et al.
44

 .  
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Nesse sentido, algumas estratégias de referência têm sido utilizadas para melhorar a 

captação de elegíveis, como a menor duração dos programas e redução da frequência das 

sessões. Porém, muitas têm implicações duvidosas e podem interferir de forma negativa nas 

rotinas de trabalho da equipe, na segurança e nos benefícios para os pacientes
45

. A própria 

logística para referência de elegíveis precisa de maior apropriação médica, sobretudo porque a 

indicação médica é o preditor mais forte para participação em PRCV
31

. Assim, é inegável a 

importância de capacitações profissionais para otimizar o acesso à informação e o processo de 

recrutamento de elegíveis
46

. 

Em resumo, não houve diferenças significativas no escore médio da EBRC entre as 

coberturas de serviços e entre pacientes internados e em consultas ambulatoriais, porém 

algumas barreiras diferiram significativamente entre os grupos. Usuários de serviços públicos 

experimentaram maiores barreiras para participação em PRCV. Contudo, abordagens para 

disseminação dos PRCV e implementação de sistemas de referência médica e 

acompanhamento dos pacientes devem ser encorajadas em ambas as coberturas de saúde. Em 

adição, esforços devem ser realizados para ofertar PRCV alternativos e superar barreiras 

precocemente em pacientes elegíveis de diferentes contextos e regiões.  
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TABELAS DO ESTUDO 

Tabela 1: Características clínicas, demográficas e socioeconômicas da amostra (N=140). 

 

Variáveis 

Cobertura dos serviços de saúde  Níveis de tratamento     

Pública 

n=71(50,7%) 

Privada 

n=69(49,3%) 

 

p 

Reabilitação 

n=43(30,7%) 

Ambulatórios 

n=55(39,2%) 

Enfermarias 

n=42(30%) 

Total 

140(100%) 
p 

 

Sociodemográficas n(%) 

 

Idade (M+dp) 55,3±11,7 64,6±10,2 0,000** 61,4±10,9 59,5±11,4 58,8±13,4 59,8±11,9 0,585 

Grupo Etário 

(anos) 

Até 64  58(81,7%) 32(46,4%) 0,000** 26(60,5%) 38(69,1%) 26(61,9%) 90(64,3%) 0,628 

> 65  13(18,3%) 37(53,6%) 0,000** 17(39,5%) 17(30,9%) 16(38,1%) 50(35,7%) 0,628 

Sexo  
Masculino 43(60,6%) 49(71%) 0,193 31(72,1%) 37(67,3%) 24(57,1%) 92(65,7%) 0,332 

Feminino 28(39,4%) 20(29%) 0,193 12(27,9%) 18(32,7%) 18(42,9%) 48(34,3%) 0,332 

Etnia/Negros  9(12,7%) 1(1,4%) 0,010* 0(0%) 7(12,7%) 3(7,1%) 10(7,1%) 0,053 

Procedência 
Capital 39(54,9%) 51(73,9%) 0,019* 38(88,4%) 33(60,0%) 19(45,2%) 90(64,3%) 0,000** 

Interior 32(45,1%) 18(26,1%) 0,019* 5(11,6%) 22(40,0%) 23(54,8%) 50(35,7%) 0,000** 

Plano de Saúde  7(9,9%) 57(82,6%) 0,000** 29(64,7%) 17(30,9%) 18(42,9%) 64(45,7%) 0,001* 

Classificação 

Socioeconômica 

Elevada 20(28,2%) 51(73,9%) 0,000** 32(74,4%) 23(41,8%) 16(38,1%) 71(50,7%) 0,001* 

Baixa 51(71,8%) 18(26,1%) 0,000** 11(25,6%) 32(58,2%) 26(61,9%) 69(49,3%) 0,001* 

Escolaridade 
Até o EM 64(90,1%) 31(44,9%) 0,000** 18(41,9%) 43(78,2%) 34(81%) 95(67,9%) 0,000** 

Superior  7(9,9%) 38(55,1%) 0,000** 25(58,1%) 12(21,8%) 8(19%) 45(32,1%) 0,000** 
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Variáveis 

Cobertura dos serviços de saúde  Níveis de tratamento     

Pública 

n=71(50,7%) 

Privada 

n=69(49,3%) 

 

p 

Reabilitação 

n=43(30,7%) 

Ambulatórios 

n=55(39,2%) 

Enfermarias 

n=42(30%) 

Total 

140(100%) 
p 

 

 

 

Clínicas (n/%) 

        

Obesidade 21(29,6%) 12(17,4%) 0,089 6(14%) 18(32,7%) 9(21,4%) 33(23,6%) 0,087 

HAS  57(80,3%) 55(79,7%) 0,933 37(86%) 45(81,8%) 30(71,4%) 112(80%) 0,220 

DM  31(43,7%) 30(43,5%) 0,983 19(44,2%) 21(38,2%) 21(50%) 61(43,6%) 0,506 

Dislipidemias  27(38%) 28(40,6%) 0,757 11(25,6%) 27(49,1%) 17(40,5%) 55(39,3%) 0,060 

Câncer  4(5,6%) 0(0%) 0,045* 4(9,3%) 0(0%) 0(0%) 4(2,9%) 0,010* 

IAM  37(52,1%) 34(49,3%) 0,737 21(48,8%) 33(60%) 17(40,5%) 71(50,7%) 0,156 

IC  23(32,4%) 6(8,7%) 0,001* 9(20,9%) 9(16,4%) 11(26,2%) 29(20,7%) 0,496 

ATC  31(43,7%) 38(55,1%) 0,177 19(44,2%) 29(52,7%) 21(50%) 69(49,3%) 0,699 

Tabagismo  2(2,8%) 6(8,7%) 0,134 1(2,3%) 2(3,6%) 5(11,9%) 8(5,7%) 0,114 

Etilismo  7(9,9%) 9(13%) 0,554 8(18,6%) 3(5,5%) 5(11,9%) 16(11,4%) 0,126 

Notas: Diferenças de médias –T student (tipo de serviço); ANOVA (estágio de tratamento). Associações entre variáveis categóricas por cobertura de serviço e estágio de tratamento - X2 de 

Pearson. As diferenças são significativas se: *p<0,05; **p<0,001. Siglas: ATC, angioplastia transluminal percutânea; DM, diabetes mellitus; EM, ensino médio; IAM, infarto agudo do 

miocárdio; IC,  insuficiência cardíaca; M - média; dp,desvio-padrão. 
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Tabela 2: Escores de itens e fatores da EBRC por cobertura de serviços de saúde. 

 

Itens (M+dp) 

Cobertura dos serviços  

Pública 

n=71(50,7%) 
Privada 

n=69(49,3%)  
Total 

n=140(100%) 

1: Distância  2,57±1,72 2,10±1,59 2,34±1,66 

2: Custo 2,57±1,60 2,01±1,45 2,30±1,55*S>P 

3: Transporte 2,49±1,58 1,72±1,23 2,11±1,46*S>P 

4: Responsabilidades familiares  1,57±1,05 1,66±1,20 1,62±1,12 

5: Não sabia sobre PRCV 3,56±1,70 3,94±1,60 3,75±1,66 

6: Não preciso 1,54±0,85 1,71±1,23 1,62±1,06 

7: Já me exercito 1,77±1,09 1,63±1,13 1,70±1,11 

8: Mau tempo 1,81±1,26 1,71±1,30 1,76±1,28 

9: Acho cansativo e doloroso 1,83±1,17 1,79±1,11 1,81±1,14 

10: Viagem 1,94±1,36 2,59±1,76 2,26±1,59 

11: Pouco tempo (ocupado) 1,71±1,19 1,66±1,10 1,69±1,14 

12: Trabalho 1,90±1,38 1,78±1,29 1,84±1,33 

13: Não tenho energia 1,64±1,09 1,57±1,12 1,61±1,10 

14: Outros problemas de saúde 2,59±1,66 2,63±1,68 2,61±1,66 

15: Acho-me muito velho 1,22±0,59 1,10±0,51 1,16±0,55*S>P 

16: O médico não indicou 2,69±1,69 1,94±1,24 2,32±1,53*S>P 

17: Outros não frequentam 1,69±0,87 1,76±1,00 1,72±0,93 

18: Posso controlar o problema 1,61±1,08 1,94±1,42 1,77±1,26 

19: O programa não respondeu 2,28±1,56 1,59±1,16 1,94±1,42*S>P 

20: Demorou muito para iniciar 2,33±1,48 1,86±1,33 2,10±1,42*S>P 

21: Prefiro me cuidar sozinho 1,57±0,95 1,55±1,09 1,56±1,01 

Escore médio total 2,05±0,49 1,91±0,45 1,98±0,48 

D1: Comorbidades/estado funcional 1,78±0,52 1,73±0,55 1,75±0,53 

D2: Necessidades percebidas 2,41±0,76 2,20±0,66 2,31±0,71*S>P 

D3: Problemas pessoais/familiares 1,66±0,65 1,72±0,69 1,69±0,67 

D4: Viagens/trabalho 1,94±1,11 2,18±1,26 2,06±1,19 

D5: Acesso 2,45±1,05 1,90±0,86 2,18±1,00*S>P 

Notas: As diferenças entre os grupos são significativas se p<0,05. Diferenças significativas entre os grupos: 

*p<0,05; **p<0,001 (U de Mann-Whitney). Siglas: (S) Pública; (P) Privada; EBRC-Escala de Barreiras para 

Reabilitação Cardíaca; M-média; dp-desvio-padrão. 
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Tabela 3: Escores de itens e fatores da EBRC por níveis de tratamento. 

 

Itens (M+dp) 

Níveis de tratamento  

Reabilitação 

n=43(30,7%) 

Ambulatórios 

n=55(39,2%) 

Enfermarias 

n=42(30%) 

Total 

n=140(100%) 

 

1: Distância  1,65±1,04 2,58±1,81 2,73±1,80 2,34±1,66*E-R 

2: Custo 1,53±0,73 2,58±1,71 2,71±1,68 2,30±1,55*E,A-R 

3: Transporte 1,76±1,15 2,21±1,61 2,33±1,52 2,11±1,46 

4: Responsabilidades familiares 1,93±1,33 1,36±0,82 1,64±1,18 1,62±1,12 

5: Não sabia sobre PRCV 2,55±1,68 4,36±1,35 4,16±1,37 3,75±1,66**E,A-R 

6: Não preciso 1,37±0,61 1,60±1,08 1,92±1,31 1,62±1,06 

7: Já me exercito 1,46±0,63 1,76±1,31 1,88±1,19 1,70±1,11 

8: Mau tempo 2,11±1,41 1,41±1,01 1,85±1,37 1,76±1,28*R-A 

9: Acho cansativo e doloroso 1,60±0,76 1,78±1,30 2,07±1,21 1,81±1,14 

10: Viagem 3,30±1,66 1,85±1,33 1,73±1,34 2,26±1,59**R-AE 

11: Pouco tempo (ocupado) 1,65±0,84 1,67±1,29 1,76±1,24 1,69±1,14 

12: Trabalho 1,69±1,03 1,87±1,52 1,95±1,36 1,84±1,33 

13: Não tenho energia 1,62±0,97 1,41±1,06 1,85±1,26 1,61±1,10*E-A 

14: Outros problemas de saúde 2,46±1,56 2,72±1,66 2,61±1,79 2,61±1,66 

15: Acho-me muito velho 1,13±0,35 1,09±0,44 1,28±0,80 1,16±0,55 

16: O médico não indicou 1,39±0,90 3,01±1,52 2,35±1,58 2,32±1,53**A-R,*E-R 

17: Outros não frequentam 1,53±0,90 1,90±0,98 1,69±0,86 1,72±0,93 

18: Posso controlar o problema 1,27±0,70 1,92±1,39 2,09±1,41 1,77±1,26*A,E-R 

19: O programa não respondeu 2,02±1,59 1,70±1,35 2,16±1,30 1,94±1,42*E-A 

20: Demorou muito para iniciar 2,48±1,70 1,78±1,24 2,14±1,26 2,10±1,42 

21: Prefiro me cuidar sozinho 1,25±0,65 1,72±1,11 1,66±1,14 1,56±1,01*A-R 

Escore médio total 1,80 ± 0,39 2,02 ± 0,44 2,12 ± 0,54 1,98 ± 0,48*E-R 

D1: Comorbidades/estado funcional 1,68 ± 0,48 1,73 ± 0,48 1,86 ± 0,64 1,75 ± 0,53 

D2: Necessidades percebidas 1,75 ± 0,48 2,58 ± 0,63 2,50 ± 0,72 2,31 ± 0,71**E,A-R 

D3: Problemas pessoais/familiares 1,53 ± 0,54 1,68 ± 0,70 1,87 ± 0,72 1,69 ± 0,67 

D4: Viagens/trabalho 2,50 ± 0,99 1,89 ± 1,24 1,84 ± 1,21 2,06 ± 1,19*R-E,A 

D5: Acesso 1,94 ± 0,85 2,16 ± 1,05 2,44 ± 1,04 2,18 ± 1,00 

Notas: As diferenças entre os grupos são significativas se p<0,05. Diferenças significativas entre os grupos: *p<0,05; **p<0,001 

(Kruskal-Wallis). Siglas: (R) Reabilitação, (A) Ambulatório, (E) Enfermaria; EBRC-Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca; 

M-média; dp-desvio-padrão. 
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7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos pelos métodos e análises empregados no presente estudo 

produziram as seguintes conclusões: 

 Os itens de maior escore da EBRC para a amostra foram: “não sabia sobre 

PRCV”, “outros problemas de saúde”, “distância”, “meu médico não achou 

necessário”, “custos” e “viagem”;  

 Não houve diferença significativa nos escores médios gerais de barreiras entre 

pacientes de serviços de saúde públicos e privados, porém, usuários de serviços 

públicos experimentaram maiores barreiras para uso de PRCV; 

 Custo, transporte, percepção de idade avançada, falta de referência médica, 

falta de resposta dos PRCV e demora para iniciar foram maiores barreiras em 

pacientes atendidos nos serviços públicos; 

 O desconhecimento sobre PRCV foi uma barreira que não diferiu 

significativamente entre os serviços públicos e privados de saúde; 

 A demora para referência e início dos PRCV e a noção de poder controlar o 

problema do coração foram as maiores barreiras para captação em elegíveis em 

serviços públicos e privados, respectivamente; 

 As barreiras para aderência de participantes em PRCV estiveram relacionadas 

ao fator acesso para usuários do serviço público e ao fator viagens/conflitos de 

trabalho para usuários do serviço privado; 

 Não houve diferença significativa no escore médio geral de barreiras entre os 

pacientes internados e aqueles em consultas ambulatoriais, porém, não ter 

energia e a falta de resposta dos PRCV foram barreiras percebidas e 

significativamente maiores em enfermarias do que em ambulatórios; 

Este foi um estudo pioneiro na comparação de barreiras para uso de PRCV entre 

diferentes coberturas de serviços de saúde e níveis de tratamento. A versão brasileira da 

CRBS foi de extrema utilidade para o diagnóstico das barreiras. O relato de pacientes em 

diferentes níveis de tratamento e coberturas de serviços de saúde permitiu o mapeamento 

estratégico para futuras intervenções educativas para pacientes e profissionais. Análises 

específicas por status de participação evidenciaram os domínios com maiores implicações e as 

principais barreiras para captação e aderência de pacientes em PRCV, conferindo maior 

clareza sobre a origem das barreiras, seja ela pessoal, profissional ou sistêmica. 
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A abordagem comparativa deste estudo permitiu uma investigação ampla das barreiras 

frente às peculiaridades do sistema de saúde brasileiro e aos estudos já realizados. No entanto, 

nossos resultados devem ser ponderados devido a algumas limitações. Em primeiro lugar, as 

barreiras para conclusão dos PRCV não foram identificadas, uma vez que não investigamos 

motivos de saída entre os participantes. Depois, as barreiras em pacientes internados não 

foram reavaliadas pós-alta hospitalar, referência médica ou decisão pessoal.  

Em segundo lugar, o tamanho amostral projetado não foi alcançado, o que limita a 

validade externa de nossos resultados para outros estados, regiões e países. Além disso, 

algumas características clínicas e sociodemográficas dos pacientes diferiram 

significativamente entre as coberturas de saúde e entre os níveis de tratamento e podem ter 

influenciado nas barreiras identificadas.  

Apesar do caráter comparativo do presente estudo, ressalta-se ainda a carência de 

estudos multicêntricos e de comparação com outras regiões do país, considerando também 

avaliações em seguimento e desfechos como conclusão dos PRCV. Espera-se que esta 

pesquisa possa agregar informações úteis e fundamentar o desenvolvimento de estratégias de 

intervenção.  
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APÊNDICE 5 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar voluntariamente da pesquisa: 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E BARREIRAS PARA ACESSO E ADERÊNCIA A 

PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR. Esta pesquisa é coordenada 

pela professora Dra. Gardênia Maria Holanda Ferreira e deseja medir e classificar o risco de 

possíveis eventos cardíacos indesejados bem como o nível de barreiras de acesso e aderência 

a programas de reabilitação cardíaca, facilitando a triagem de pacientes para esses programas. 

Caso queira participar, todas as etapas serão realizadas num único dia, cujo primeiro 

momento será para aplicar um teste cognitivo que avalia sua atenção e memória de forma 

simples. Após esta fase, o senhor (a) será entrevistado sobre seus dados pessoais, clínicos e 

econômicos como nome, idade, peso, endereço, informações sobre a doença, renda, 

escolaridade, moradia, ocupação, estilo de vida entre outras informações. 

Na sequência, três breves questionários serão aplicados como entrevista: um para que 

o senhor (a) nos conte sobre sua capacidade de realizar algumas atividades, outro para medir 

as possibilidades do senhor (a) acessar ou frequentar um programa de reabilitação 

cardiovascular e por fim um questionário para investigar o seu nível de ansiedade relacionada 

ao coração. O senhor (a) responderá aos questionários sob a orientação de um fisioterapeuta, 

que poderá explicar algumas perguntas e tirar dúvidas de forma neutra, caso seja necessário. 

No segundo momento da pesquisa, após a liberação médica, serão realizados dois 

testes de caminhada de seis minutos que servem para analisar como seu organismo reage ao 

exercício físico de caminhada livre. Além desse teste serão utilizados dados de sua história 

clínica e os resultados do seu ecocardiograma para avaliar o risco que sua doença pode 

apresentar, caso venha a participar ou esteja participando de programas de reabilitação 

cardiovascular. 

A realização de ambos os testes será feita sob a orientação e a monitorização do 

fisioterapeuta e de um ajudante, que irão explicar os testes e medir pressão arterial, frequência 

do pulso, respiração, oxigenação, cansaço respiratório e fadigabilidade antes, durante e após 

cada teste. 

Haverá um intervalo de 30 minutos entre os testes para descanso e caso o senhor (a) 

sinta falta de ar, dor no peito, tontura, suor em excesso, cansaço ou câimbras nas pernas, os 

testes serão interrompidos e o senhor (a) poderá descansar em uma cadeira e depois retornar 

ao teste, havendo assistência pela equipe médica do hospital, se necessário. 
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Se o senhor (a) não estiver interessado, sua vontade será respeitada e caso aceite o 

convite, o senhor (a) deverá estar ciente que durante toda a pesquisa, poderá ter acesso aos 

profissionais responsáveis para esclarecimento de dúvidas e estará livre para retirar seu 

consentimento, a qualquer momento sem nenhum tipo de prejuízo. Não haverá nenhum 

pagamento financeiro para sua participação nesse estudo e todas as avaliações serão gratuitas. 

Os seus dados serão confidenciais e poderão ser divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar 

cumprindo as exigências da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde sobre a 

bioética, sendo assegurada a sua privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos na 

pesquisa. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável em local seguro por um 

período de cinco anos. 

Os riscos à sua vida ou saúde na pesquisa são mínimos e se você tiver algum gasto 

pela sua participação nessa pesquisa, ele será ressarcido, caso solicite. Se sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa 

Postal 1666, Natal/ RN, CEP 59.072-970 ou pelo telefone (84) 3215-3135 e pelo e-mail 

cepufrn@reitoria.ufnr.br. Não assine ou date este formulário a menos que o senhor (a) tenha 

esclarecido suas dúvidas e recebido respostas satisfatórias para suas perguntas. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após esclarecimentos sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E BARREIRAS PARA ACESSO E ADERÊNCIA A 

PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR” e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

Eu,________________________________________________________________________

declaro estar ciente e informado (a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, 

conforme explicados acima, e aceito participar voluntariamente da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura_____________________________________________________________

     

Natal,       /     /        . 

 

Pesquisador responsável: Gardênia Maria Holanda Ferreira 

Assinatura  Endereço profissional: Av. Senador Salgado Filho, 3000. Campus   

Universitário. Departamento de Fisioterapia. CEP: 59078-970. Natal – RN. 

Telefone: (84) 98803 3888 e-mail: holanda@ufrnet.br 
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APÊNDICE 6 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO EM FISIOTERAPIA 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA, SÓCIODEMOGRÁFICA E ANTROPOMÉTRICA 

 

 

Seção 01- Identificação e antropometria do paciente 

Nome:  DN: Idade: 

Endereço: 

Sexo:[0] Masculino    [1] Feminino Participa de reabilitação cardíaca    [0]Sim         [1]Não 

Peso:         kg                  Altura:             m IMC:          Kg/m2 Telefone: 

Tempo de RCV/internação:   

RCV Pública [0]            RCVprivada [1]         Hospital público [2]            Hospital Privado [3]  

Seção 02 - Dados Clínicos 

Faz alguma atividade física: [0] Sim [1] Não     

Fumante: [0] Sim [1] Não                                                                   Etilista: [0] Sim [1] Não     Estilo de vida: [0] Ativo    [1] Sedentário                                                                       

HPP: [0] HAS         [1] DM           [2] DCVS               [3] Dislipidemias  

[4] DPOC      [5] Asma         [6] Câncer              [7] AVC               [8] L.E.S 

Atividade física:  [0] Sim [1] Não                                              VO2pico estimado:( )                                                                      

Intervenção 

preventiva:  

[0] Sim [1] Não   

Manifestação das 

DCVs     

[0] IAM             [1] AI          [2] IC        [3]AE         [4] Arritmia                

[5]  PCR            [6] Nenhum/Silenciosa               [7] Mais de um 

Intervenção:  [0] Cir. Transp. Card.        [1] Cir. Revasc.        [2] Cir. Angioplast.      

[3] Cir. Troca de válvula            [4] Cir. Implant. Cdi/Marcap.  

[5] Mais de uma intervenção.     [6] Nenhuma Intervenção. 
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Seção 03 – Dados Sociodemográficos e Econômicos 

Procedência: [0] Capital         [1]Interior       

Zona de origem: [0] Rural      [1] Urbana        Naturalidade: 

Etnia: [0]   Branco  [1] Negro   [2] Pardo [3]  Indígena [4] Amarelo   [5]Outro 

Estado civil: [0] Solteiro (a) [1] Casado (a)   [2] Separado, divorciado, desquitado (a)                     

[3] Viúvo (a)       [4] União estável/outros 

Possui filhos: [0] Sim                [1] Não                 Quantidade de filhos:_____________     

Profissão: [0] Exatas        [1] Humanas [2] Saúde [3] Outros 

Ocupação atual: [0] Aposentado(a)          [1]Dona de casa          [2]Pensionista                                       

[3] Aposentado/trabalha            [4] Trabalha                       [5] S/ informação 

Escolaridade: [0] Analf. [1] Fund. Incomp. [2] Fund. Comp.         [3] Méd. Incomp. 

[4] Méd. Comp.                     [5] Sup. Incomp.         [6] Sup. Comp. 

Religião: [0] Católica [1] Protestante [2] Espírita [3] Afro-Brasileira [4] Outra 

[5] Sem religião        [6] Frequenta mais de uma 

Transporte [0] Carro próprio   [1] Transp. Gratuito    [2] Transp. Público   

[3] Carona             [4] A pé                       [5] Fretado  

Residência [0] Alugada [1] Própria [2] Financiada [ 3] Cedida [4] Doada [5] Outra 

Composição 

familiar: 

[0] Apenas cônjuge   [1] Cônjuge e filhos [2] Cônjuge e netos  

[3] Cônjuge, filhos e netos  [4] Filhos e netos    [5] Mora sozinho   [6] Netos 

[7] Outros 

Renda familiar: [0] Até 1 salário mínimo [1] De 1 a 2 salários mínimos   [2] >2 salários 

mínimos   [3] Sem renda 

Situação 

previdenciária: 

[0] Aposentado       [1] Auxílio-doença         [2] Sem vínculo prev.               

[3] Aguardando auxílio-doença/aposentadoria                           

[4] Pagando previdência                  [5] Não sabe informar. 
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ANEXO 1 

 

PROVA COGNITIVA DE LEGANÉS – PCL (CALDAS, et al., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA COGNITIVA DE LEGANES 

“Por favor as questões a seguir devem ser respondidas por você sem ajuda de nenhuma outra pessoa.” 

QUAL A DATA DE HOJE?  

(O dia, mês e ano devem estar corretos. O participante pode ver o 

calendário) 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

QUE HORAS SÃO? (HH: MM) 

(O participante pode olhar o relógio. A resposta correta pode ser 

entre 1,5 horas) 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

QUE DIA DA SEMANA É HOJE? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

QUAL SEU ENDEREÇO COMPLETO? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

EM QUE CIDADE ESTAMOS? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

QUAL A SUA IDADE? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

QUAL SUA DATA DE NASCIMENTO? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

QUAL O NOME DE SOLTEIRA DA SUA MÃE? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

 “Agora vou lhe mostrar algumas figuras e você vai me dizer o que são.” 

(Mostre ao paciente cada figura e marque se ele respondeu certo ou errado.) 

VACA 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
AVIÃO  

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

NAVIO  
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
GARRAFA 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

COLHER  
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
CAMINHÃO 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
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“Por favor, repita os objetos que você viu e tente memorizá-lo, pois vou pedir que você repita mais tarde. 

Repita-os por favor.” 

VACA 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
AVIÃO  

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

NAVIO  
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
GARRAFA 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

COLHER  
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
CAMINHÃO 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

“Vou contar uma historia curta. Por favor, fique atento(a) porque só poderei ler uma vez. Quando eu 

terminar, vou esperar alguns segundos e então vou pedir que você me conte o que lembra. A história é 

assim (leia devagar)”: 

 

“Três crianças estavam sozinhas em uma casa, e a casa começou a incendiar. Um bravo bombeiro foi 

capaz de entrar pela janela e levar as crianças para um lugar seguro. Exceto por alguns cortes e arranhões, 

as crianças ficaram bem.” 

TRÊS CRIANÇAS?  

 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

CRIANÇAS FORAM 

RESGATADAS?  

(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

O INCÊNDIO NA CASA?  
(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

ALGUNS CORTES E 

ARRANHÕES? 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 

O BOMBEIRO ENTROU? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 
FICARAM BEM?  

(1) Certo (   ) 

(0) Errado (   ) 
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ANEXO 2 

 

CLASSIFICADOR SOCIOECONÔMICO SIMPLIFICADO (ABEP, 2015) 

 
Agora vou fazer algumas perguntas sobre itens do domicilio para 

efeito de classificação econômica. Todos os itens de eletroeletrônicos 

que vou citar devem estar funcionando, incluindo os que estão 

guardados. Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver 

intenção de consertar ou repor nos próximos seis meses. 

INSTRUÇÃO: Todos os itens devem ser perguntados pelo 

entrevistador e respondidos pelo entrevistado. 

Vamos começar? No domicílio tem  (LEIA CADA ITEM) 

 

 

 

 

Quantidade que possui: 

Itens de conforto: Não possui 1 2 3 4+ 

Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso 

particular 

0 3 5 8 11 

Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que 

trabalham pelo menos cinco dias por semana 

0 3 7 10 13 

Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho 0 2 4 6 6 

Quantidade de banheiros 0 3 7 10 14 

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e 

desconsiderando DVD de automóvel 

0 1 3 4 6 

Quantidade de geladeiras 0 2 3 5 5 

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex 0 2 4 6 6 

Quantidade de microcomputadores, considerando 

computadores da mesa, laptops, notebooks e netbooks e 

desconsiderando tablets, palms ou smartphones 

0 3 6 8 11 

Quantidade de lavadora de louças 0 3 6 6 6 

Quantidade de fornos de micro-ondas 0 2 4 4 4 

Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas 

exclusivamente para uso profissional 

0 1 3 3 3 

Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e 

seca 

 

0 2 2 2 2 

 

A água utilizada neste domicílio é proveniente de? 

4 Rede geral de distribuição 

0 Poço ou nascente 

0 Outro meio 

 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

2 Asfaltada/pavimentada 

0 Terra/Cascalho 

Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a pessoa que contribui 

com a maior parte da renda do domicílio. 

Analfabeto/fundamento I incompleto 0 

Fundamental I completo/Fundamental II incompleto 1 

Fundamental Completo/Médio incompleto 2 

Médio completo/Superior incompleto 4 

Superior completo 7 

 Classes por pontuação:      A (45 – 100);  B1   (38 – 44); B2  (29 – 37); C1 (23 – 28);  

C2  (17 – 22) e D-E ( 0 – 16). 
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ANEXO 3 

 

ESCALA DE BARREIRAS PARA REABILITAÇÃO CARDÍACA (GHISI, et al., 2012) 

 
As perguntas a seguir abordam alguns dos fatores que influenciam a sua participação em sessões de 

reabilitação cardíaca. Por favor, responda todas as perguntas desta página independentemente se você já 

participou ou não de um programa de reabilitação cardíaca. 

 

 

Eu não participo de um programa de reabilitação cardíaca, ou se 

participo, eu faltei algumas sessões porque: 

D
IS

C
O

R
D

O
 

P
L

E
N

A
M

E
N

T
E

 

 D
IS

C
O

R
D

O
 

 E
S

T
O

U
 

IN
D

E
C

IS
O

 

  C
O

N
C

O
R

D
O

 

 C
O

N
C

O
R

D
O

 

P
L

E
N

A
M

E
N

T
E

 

1. Por causa da distância (por exemplo, o programa fica muito longe 

para o seu deslocamento); 
 □     □    □     □   □ 

2. Por causa do custo (por exemplo, de combustível, estacionamento, 

passagens de ônibus); 
 □     □    □     □   □ 

3. Por causa de problemas com transporte (por exemplo, não dirijo e 

não tenho quem me leve, transporte público inacessível ou ineficiente); 
 □     □    □     □   □ 

4. Por causa de responsabilidades familiares (por exemplo, cuidar de 

netos, filhos, marido, tarefas domésticas); 
 □     □    □     □   □ 

5. Porque eu não sabia sobre a reabilitação cardíaca (por exemplo, o 

médico não me falou sobre isso); 
 □     □    □     □   □ 

6. Porque eu não preciso de reabilitação cardíaca (por exemplo, sinto-

me bem, meu problema cardíaco está tratado, não é grave); 
 □     □    □     □   □ 

7. Porque eu me exercito em casa ou na minha comunidade;  □     □    □     □   □ 
8. Por causa do mau tempo;  □     □    □     □   □ 
9. Porque eu acho exercício cansativo ou doloroso;  □     □    □     □   □ 
10. Por motivo de viagem 

(por exemplo, férias, trabalho); 
 □     □    □     □   □ 

11. Porque eu tenho pouco tempo (por exemplo, muito ocupado, 

horários de reabilitação inconvenientes); 
 □     □    □     □   □ 

12. Por causa das responsabilidades do trabalho;  □     □    □     □   □ 
13. Porque eu não tenho energia;  □     □    □     □   □ 
14. Outros problemas de saúde me impedem de frequentar; 

(especificar:_________________________________); 
 □     □    □     □   □ 

15. Porque eu sou muito velho;  □     □    □     □   □ 
16. Porque o meu médico não achou que fosse necessário;  □     □    □     □   □ 
17. Porque muitas pessoas com problemas cardíacos não frequentam 

reabilitação cardíaca, e eles estão bem; 
 □     □    □     □   □ 

18. Porque eu posso controlar o meu problema de coração;  □     □    □     □   □ 
19. Por que eu acho que fui encaminhado, mas o programa de 

reabilitação não entrou em contato comigo; 
 □     □    □     □   □ 

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

programa; 
 □     □    □     □   □ 

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

grupo; 
 □     □    □     □   □ 

22. Outro(s) motivo(s) para não frequentar um programa de 

reabilitação cardíaca: 
 □     □    □     □   □ 
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For Special Projects and Reprints (non-U.S./Canada), contact Silvia Serra, Translations 
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corresponding author for technical revision before undergoing peer review. All content in The 
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Manuscript Submission  
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These areas include but are not limited to cardiac and/or pulmonary rehabilitation, primary 
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of the page and log in to the system as an Author. Submit your manuscript according to the 
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system. If you experience any problems, please contact Kate Maude, Editorial Coordinator 
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form of the title should be included at the top of each manuscript page after the title page. A 

structured abstract and condensed abstract should be included for all manuscripts. 

Manuscripts are received with the understanding that they have not been previously published 

and are not currently under consideration for publication in any other journal. Manuscripts 

will be acknowledged upon receipt; those accepted for publication are subject to copy editing. 

The name, address, home and work telephone numbers, fax number, and e-mail address of the 
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accompanying cover letter.  
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Figures:  

A) Creating Digital Artwork  

1. Learn about the publication requirements for Digital Artwork: 

http://links.lww.com/ES/A42  

2. Create, Scan and Save your artwork and compare your final figure to the Digital 

Artwork Guideline Checklist (below).  

3. Upload each figure to Editorial Manager in conjunction with your manuscript text and 

tables.  

B) Digital Artwork Guideline Checklist 
Here are the basics to have in place before submitting your digital artwork:  
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Color Figures  
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submit color figures will receive an estimate of the cost for color reproduction. If they decide 
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SDC File Requirements 
All acceptable file types are permissible up to 10 MBs. For audio or video files greater than 
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BRIEF REPORTS AND CASE REPORTS  

Brief reports and case reports will be considered for publication in JCRP. These reports 

should be in the areas of cardiac and/or pulmonary rehabilitation, primary and secondary 

prevention, epidemiology, and exercise testing and training. Reports should be limited to 

2000 words for the text-only portion, 15 references, and no more than a total of two tables or 

figures. The title page must be labeled "Case Report" or "Brief Report." A structured abstract 

and condensed abstract should be included for Brief Reports. Brief Reports should include the 

following subheadings: Introduction, Methods, Results, and Discussion. Case Reports should 

be divided into three sections: Details of the Clinical Case, Discussion, and Summary. 

Provide a summary sentence at the end. Negative decisions will not be accompanied by a full 

review. Accepted manuscripts may require revisions.  

SCIENTIFIC REVIEW  

Scientific Reviews may be submitted on topics relating to the prevention and/or management 

of cardiopulmonary disease. Word count is generally 3000-4000 words and references should 

be limited to 75 or less. A structured abstract and condensed abstract should accompany 

review articles. Title page of review article must be labeled "Review Article". Review articles 

should follow this outline: 1) title page; 2) title page without author names or institution; 3) 

structured and condensed abstracts; 4) introduction and statement of purpose; 5) review of 

relevant literature as appropriate to article; 6) discussion; 7) application to practice; 8) 

summary; and 9) references.  

ABBREVIATIONS  

Abbreviations should be limited to five commonly used terms or phrases per manuscript. 

Abbreviations should be spelled out at the first mention in the abstract and then again in the 

body of the text. The abbreviation should follow in parentheses. A term or phrase should be 

used more than five times to merit abbreviation.  

TITLE PAGE  

Information on the title page should include the full name, academic degree, hospital or 

university affiliation of each author and a word count for text only (excluding references). If 

an author’s present affiliation is different from that under which the work was done, both 

should be given. The name, address, phone, fax, and e-mail of the corresponding author 

should be provided.  

The title page must also include disclosure of funding received for this work from any of the 

following organizations: National Institutes of Health (NIH); Wellcome Trust; Howard 

Hughes Medical Institute (HHMI); and other(s).  

FORMAT AND ABSTRACTS  

Original investigations should follow this outline: 1) title page; 2) structured abstract and 

condensed abstract; 3) introduction and statement of purpose; 4) patients (or subjects) and 

methods; 5) results; 6) discussion; 7) references; 8) tables; and 9) figure legends. 
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All submissions should be accompanied by two abstracts: a structured abstract of 250 words 

or less and a condensed abstract of no more than 50 words for use in the Table of Contents. 

The structured abstract should consist of four paragraphs, labeled Purpose, Methods, Results, 

and Conclusions. They should briefly describe, respectively, the rationale for the study, how 

the study was conducted, the salient results, and what the authors conclude from the findings.  

REFERENCES  

References should be listed in the order in which they appear in the article and should be 

typed double-spaced. Authors are responsible for the completeness and accuracy of all 

references. Journal references should include authors’ surnames followed by initials (without 

punctuation), title of article, name of journal as abbreviated in Index Medicus (if not included 

in Index Medicus, the journal name should be spelled out), year of publication, volume 

number, and inclusive page numbers. If there are six or fewer authors, all authors should be 

listed. If there are seven or more authors, the first three authors and et al is adequate. Personal 

communications and unpublished data should be included within the text of the manuscript or 

as footnotes, not as references. References should be formatted as shown in the American 

Medical Association Manual of Style 10th edition.  

LETTERS TO THE EDITOR  

Letters will be published as space permits and at the discretion of the editors.  

SUBMISSION REQUIREMENTS FOR ALL CATEGORIES  

 Manuscripts must conform to "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals" (N Engl J Med. 1997;336:309-315). 

 Manuscripts may not contain previously published material or be under consideration 

for publication elsewhere. 

 If an author has work that is in preparation, has been previously submitted or 

published, or is in press and potentially overlaps the submitted manuscript, the work 

must be submitted as an attachment with the current submission. 

 All sources of support must be cited on the title page. Sources of support and potential 

conflicts of interest must be stated in the submission letter. 

 A statement of submission must accompany the manuscript. It should state the 

following: "All authors have read and approved submission of the manuscript and the 

manuscript has not been published and is not being considered for publication 

elsewhere in whole or part in any language except as an abstract." 

 Word count for the text-only portion of the manuscript should be stated in the title 

page. 

AFTER ACCEPTANCE  

Page Proofs and Corrections  
Corresponding authors will receive electronic page proofs to check the copyedited and typeset 

article before publication. Portable document format (PDF) files of the typeset pages and 

support documents (e.g., reprint order form) will be sent to the corresponding author by E - 

mail. Complete instructions will be provided with the E - mail for downloading and printing 

the files and for faxing the corrected page proofs to the publisher. It is the author's 
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responsibility to ensure that there are no errors in the proofs. Changes that have been made to 

conform to journal style will stand if they do not alter the authors' meaning. Only the most 

critical changes to the accuracy of the content will be made. Changes that are stylistic or are a 

reworking of previously accepted material will be disallowed. The publisher reserves the right 

to deny any changes that do not affect the accuracy of the content. Authors may be charged 

for alterations to the proofs beyond those required to correct errors or to answer queries. 

Proofs must be checked carefully and corrections faxed within 24 to 48 hours of receipt, as 

requested in the cover letter accompanying the page proofs.  

Reprints  
Authors will receive a reprint order form and a price list with the page proofs. Reprint 

requests should be faxed to the publisher with the corrected proofs, if possible. Reprints are 

normally shipped 6 to 8 weeks after publication of the issue in which the item appears. For 

commercial reprints and all quantities of 500 or more, e-mail 

reprintsolutions@wolterskluwer.com. For quantities of 500 or less, e-mail reprints@lww.com 

or call 1-866-903-6951.  

COMPLIANCE WITH NIH AND OTHER RESEARCH FUNDING AGENCY 

ACCESSIBILITY REQUIREMENTS 
A number of research funding agencies now require or request authors to submit the post-

print (the article after peer review and acceptance but not the final published article) to a 

repository that is accessible online by all without charge. As a service to our authors, WKH 

will identify to the National Library of Medicine (NLM) articles that require deposit and will 

transmit the post-print of an article based on research funded in whole or in part by the 

National Institutes of Health, Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, or other 

funding agencies to PubMed Central. The revised Copyright Transfer Agreement provides the 

mechanism.  

OPEN ACCESS 
Authors of accepted peer-reviewed articles have the choice to pay a fee to allow perpetual 

unrestricted online access to their published article to readers globally, immediately upon 
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