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RESUMO 

 

CORBI, I.S.A. Associação entre a qualidade de vida relacionada à saúde, atitudes frente 
ao uso de anticoagulação oral e variáveis sócio-demográficas e clínicas. 86f. 
Dissertação(Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, 2008. 
 

Estudo descritivo, exploratório, tipo corte transversal com 178 pacientes em uso de 
anticoagulação oral em seguimento ambulatorial com os objetivos de: caracterizar os 
pacientes em uso de terapia de anticoagulação oral (TAO) segundo variáveis sócio-
demográficas, clínicas e relacionadas à TAO; analisar a associação entre qualidade de vida 
relacionada à saúde com a idade e o sexo dos pacientes; analisar a associação entre qualidade 
de vida relacionada à saúde com o tempo de uso do anticoagulante oral (ACO), presença de 
complicações e indicação da TAO; analisar a associação entre a presença de complicações 
pelo uso de ACO com a presença de orientações prévias recebidas pelos pacientes. Os dados 
foram coletados por meio de entrevistas individuais e consulta aos prontuários dos pacientes, 
sendo a qualidade de vida relacionada à saúde, avaliada pelo instrumento SF-36. Os dados 
foram analisados por meio de estatística descritiva, teste t student, ANOVA e teste Exato de 
Fisher. Verificamos que a maioria dos pacientes era do sexo feminino; com idade média de 
55,6 anos; aposentados (36,9%); com o primeiro grau incompleto (71,1%);  renda familiar 
média de 896,3 reais; casados (65,2%); e procedentes de outras cidades do Estado de São 
Paulo (83,2%). As principais indicações para o uso de ACO foram uso de prótese cardíaca 
metálica (50,6%) e fibrilação atrial (33,1%). A maioria (83,0%) fazia uso da varfarina e a 
dose média dos ACOs foi 31,1 mg/semana, com o tempo médio de uso de 7 anos e valor 
médio do INR de 2,4 (de 0,5 a 6,8). A presença de complicações foi relatada por 74 
participantes, sendo a maioria do tipo hemorrágica (94,6%) e que resultaram em 28 
internações. A associação entre QVRS e a idade foi constatada nos domínios Capacidade 
funcional (p=0,017) e Dor (p=0,041) e com o sexo foi verificada nos domínios Saúde Mental 
(p=0,005) e Dor (p=0,020). Observamos que a avaliação dos pacientes na maioria dos 
domínios da QVRS foi melhor entre pacientes em tratamento a longo prazo (acima de 10 anos 
de uso do ACO).  Mas, constatamos diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 
apenas nos domínios Capacidade Funcional (p=0,000), Aspectos físicos (p=0,044) e Estado 
geral de saúde (p=0,044). Não confirmamos a associação da QVRS com a presença de 
complicações, mas constatamos essa associação quando analisamos indicação de ACO, sendo 
as diferenças estatisticamente significantes entre os grupos nos domínios Aspectos Físicos 
(p=0,028) e Capacidade Funcional (p=0,029). Outra associação verificada foi entre a 
presença de complicações pelo ACO e informações prévias recebidas pelos pacientes (p= 
0,045). Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde e sua associação com variáveis sócio 
demográficas e clínicas nos possibilitou identificar aspectos importantes a serem considerados 
no planejamento da assistência dos pacientes em uso de anticoagulantes orais. 

 

Palavras-chave: anticoagulantes, qualidade de vida, assistência ambulatorial 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
CORBI, I.S.A. Association between the quality of life related to health, attitudes towards 
oral anticoagulant, and clinical and sociodemographic variables. 86f. Dissertation 
(Master’s degree) – Nursing School of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 2008. 
 

This descriptive and exploratory study, of transversal type, with 178 patients using 
oral anticoagulant in outpatient segment, aims at characterizing the patients undergoing oral 
anticoagulation therapy (OAT) according to sociodemographic and clinical variables and  
variables related to OAT. It also aims at analyzing the association between the quality of life 
related to health (QLRH) and the patient’s age and gender; the association between QLRH to 
the time of use of oral anticoagulant (OAC), OAT complications and indications; the 
association between complications with the use of OAC and previous orientations given by 
the patients. Data have been collected through individual interviews with the patients and 
consultations to their medical records. The QLRH has been evaluated with the instrument SF-
36. Data were assessed through descriptive statistical analysis, Student’s t-Test, ANOVA and 
Fisher’s Exact Test. It has been found that most patients were females; with average age of 
55,6 years old; retired (36,9%); with first degree incomplete (71,1%); average family income 
of 896,3 reais; married (65,2%) and coming from other cities within the state of São Paulo 
(83,2%). OAC’s main indications were the use of metallic cardiac prosthesis (50,6%) and 
atrial fibrillation (33,1%). Most patients were in use of warfarin and the average dose of the 
OACs was 33,6 mg/week and an average time of use of 7 years and average value of INR of 
2,4 (from 0,5 to 6,8). Complications have been reported by 74 patients, mostly of hemorrhage 
type (94,6%) resulting in 28 inpatient services. The association between QLRH and age was 
found in Functional Capacity (p=0,017) and Pain (p=0,041) and the association between 
QLRH and gender was found in Mental Health (p=0,005) and Pain (p=0,020). It has been 
observed that the patients’ evaluation in most domains of QLRH was better among those 
undergoing long-term treatment (over 10 years of OAC use). However, statistically significant 
differences have been found among the groups only in the Functional Capacity (p=0,000), 
Physical Aspects (p=0,044) and General Health State (p=0,044) domains. An association 
between QLRH and complications have not been found, but such an association has been 
found when analyzing the indication of OAC, having statistically significant differences 
among the groups in the following domains: Physical Aspects (p=0,028) and Functional 
Capacity (p=0,029). Another association found was complications due to the use of OAC and 
previous information given by the patients (p= 0,045). Evaluating the quality of life related to 
health and its association to sociodemographic and clinical variables enabled this study to 
identify important aspects that shall be stressed when planning medical assistance to patients 
in use of oral anticoagulant. 

 

Key words: anticoagulantant, quality of life, outpatient assistence 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

CORBI, I.S.A. Asociación entre la cualidad de vida relacionada a la salud, actitudes frente al 
uso de anticoagulación oral y variables sociodemográficas y clínicas. 86f. Disertación 
(Maestrazgo) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, 2008. 
 

Estudio descriptivo, exploratorio, tipo corte transversal con 178 pacientes en uso de 
anticoagulación oral en seguimiento ambulatorial con los objetivos de: caracterizar los pacientes 
en uso de terapia de anticoagulación oral (TAO) según variables sociodemográficas, clínicas y 
relacionadas a la TAO; analizar la asociación entre la cualidad de vida relacionada a la salud con 
la edad y el sexo de los pacientes; analizar la asociación entre la cualidad de vida relacionada a la 
salud con el tiempo de uso de anticoagulante oral (ACO), presencia de complicaciones e 
indicación de la TAO; analizar la asociación entre la presencia de complicaciones por el uso de 
ACO con la presencia de orientaciones previas recibidas por los pacientes. Los datos fueron 
colectados a través de entrevistas individuales y de la consulta a los prontuarios de los pacientes, 
siendo la cualidad de vida relacionada a la salud evaluada por el instrumento SF-36. Los datos 
fueron analizados por medio de estadística descriptiva, Test T-Student, ANOVA y Test Exacto de 
Fisher. Verificamos que la mayoría de los pacientes era del sexo femenino; con edad media de 
55,6 años; jubilados (36,9%); con el primer grado incompleto (71,1%); renta familiar media de 
896,3 reais; casados (65,2%); y procedentes de otras ciudades del Estado de São Paulo (83,2%). 
Las principales indicaciones para el uso de ACO fueron el uso de prótesis cardíaca metálica 
(50,6%) y fibrilación atrial (33,1%). La mayoría (83,0%) utilizaba varfarina y la dosis media de 
los ACOs fue 33,6 mg/semana, en el tempo medio de uso de 7 años y el valor medio del INR de 
2,4 (desde 0,5 hasta 6,8). La presencia de complicaciones fue relatada por 74 participantes, siendo 
la mayoría del tipo hemorrágica (94,6%) y que resultaron en 28 internaciones. La asociación entre 
la CVRS y la edad fue constatada en los dominios Capacidad funcional (p=0,017) y Dolor 
(p=0,041) y con el sexo fue verificada en los dominios Salud mental (p=0,005) y Dolor 
(p=0,020). Observamos que la evaluación de los pacientes en la mayor parte de los dominios de la 
CVRS fue mejor entre pacientes en tratamiento a largo plazo (más de 10 años de uso del ACO). 
Sin embargo, constatamos diferencias estadísticamente significantes entre los grupos sólo en los 
dominios Capacidad funcional (p=0,000), Aspectos físicos (p=0,044) y Estado general de salud 
(p=0,044). No confirmamos la asociación de la CVRS con la presencia de complicaciones, pero 
constatamos esa asociación cuando analizamos la indicación de ACO, siendo las diferencias 
estadísticamente significantes entre los grupos en los dominios Aspectos físicos (p=0,028) y 
Capacidad funcional (p=0,029). Otra asociación verificada fue entre la presencia de 
complicaciones por el ACO y orientaciones previas recibidas  por los pacientes (p= 0,045). 
Evaluar la cualidad de vida relacionada a la salud y su asociación con variables sociodemográficas 
y clínicas posibilitó la identificación de aspectos importantes a considerar en la planificación de la 
asistencia a los pacientes en uso de anticoagulantes orales. 
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APRESENTAÇÃO 

 



APRESENTAÇÃO 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo faz parte de um amplo projeto de investigação intitulado Avaliação da 

Qualidade de vida relacionada à saúde, atitudes, satisfação e adesão ao tratamento de 

pacientes em uso de anticoagulação oral. Tal projeto é coordenado pela professora Rosana 

A Spadoti Dantas e vinculado ao Grupo de Investigação em Reabilitação e Qualidade de Vida 

(GIRQ) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-

USP). Devido à complexidade do objeto do estudo, foi proposta a realização de quatro 

pesquisas: 1) Qualidade de vida relacionada à saúde, atitudes, satisfação e adesão ao 

tratamento de pacientes em uso de anticoagulação oral: avaliação dos seis primeiros meses 

de tratamento; 2) Adaptação cultural e validação do instrumento Duke Anticoagulation 

Satisfaction Scale (DASS): versão para brasileiros em uso de anticoagulação oral; 3) 

Avaliação das propriedades psicométricas do instrumento Nothingham Health Profile 

como medida da qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes em uso de 

anticoagulação oral e 4) Associação entre a qualidade de vida relacionada à saúde, atitudes 

frente ao uso de anticoagulação oral e variáveis sócio-demográficas e clínicas.  

Os dois últimos estudos estão interligados uma vez que a medida de QVRS usada em  

ambos é proveniente do instrumento Medical Outcomes Studies 36-item Short-Form (MOS 

SF-36).  

Nesta dissertação, apresentaremos os resultados da associação entre a medida de 

QVRS, atitudes frente ao uso de anticoagulação oral e variáveis sócio-demográficas e clínicas 

de um grupo de pacientes atendidos em um hospital escola.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Justificativa do estudo 

 

A terapia de anticoagulação oral (TAO) tem sido cada vez mais indicada para a prevenção 

e tratamento de eventos tromboembólicos. Diante de alguns fatores, os anticoagulantes orais 

(ACOs) podem ultrapassar sua ação terapêutica e desencadear eventos hemorrágicos devido à 

influencia de numerosas condições que modificam a sua sensibilidade. A insatisfação com a 

terapêutica pode levar o paciente a não aderir ao tratamento, ter um controle ineficaz do nível de 

coagulação e apresentar resultados clínicos insatisfatórios. Por outro lado, a redução do número de 

complicações da TAO tem sido associada com a melhora da qualidade de vida dos pacientes. 

Estudos que avaliam as atitudes, satisfação e a adesão ao tratamento bem como a qualidade de 

vida dos usuários de ACOs são ainda incipientes na literatura nacional e internacional. O uso de 

instrumentos de avaliação dessas variáveis em nossa cultura se faz necessário para ampliar o 

conhecimento sobre esta importante parcela de população atendida em nossos serviços de saúde 

que é composto pelos pacientes que fazem uso de ACOs. 

A justificativa para a realização deste estudo está pautada na nossa clínica diária 

atendendo os pacientes com condições crônicas, principalmente de etiologia cardíaca os quais 

em sua grande maioria fazem uso de múltiplas drogas, entre elas os ACOs. O uso de ACOs 

pode permanecer por tempo indeterminado, dependendo da sua indicação, perdurando por 

semanas, alguns anos ou por toda vida. Tal terapêutica tem uma especificidade que é a 

exigência de um controle rigoroso da dose utilizada para que o nível de coagulação sanguíneo 

seja o ideal para cada quadro clínico e, ao mesmo tempo, não exponha o paciente ao risco de 

complicações, sejam elas hemorrágicas ou tromboembólicas. Todo cuidado, que envolve tal 

terapêutica, pode gerar certo desconforto ao paciente e, muitas vezes, esse cuidado também 
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envolve seus familiares. O desconforto pode ser gerado pelas mudanças que precisam ocorrer 

no seu cotidiano para que a terapêutica medicamentosa seja eficaz. Outro aspecto a ser 

considerado é que, freqüentemente, o tema qualidade de vida tem sido abordado como método 

de avaliação do desempenho de determinados tratamentos tais como a TAO.  Sendo assim 

defendemos a necessidade de avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes 

que fazem uso dessa terapia uma vez que ela é influenciada pelas mudanças de hábitos, 

comportamentos e pode ocasionar eventos adversos que acarretam um impacto negativo na 

vida do paciente e a sua não adesão ao tratamento. Tais avaliações são importantes 

ferramentas para o acompanhamento clínico dos pacientes seja por enfermeiros ou outros 

profissionais da saúde. 

Com nosso estudo pretendemos responder as seguintes questões:  

1) Existe associação entre a qualidade de vida relacionada à saúde, a idade e o sexo 

dos pacientes em uso de anticoagulante oral? 

2) Existe associação entre a qualidade de vida relacionada à saúde, tempo de 

anticoagulante oral, presença de complicações e tipo de indicação do anticoagulante oral? 

3) Existe associação entre a presença de complicações pelo uso do anticoagulante oral 

e a orientação prévia recebida pelos pacientes? 

 

1.2 – Referencial teórico 

 

1.2.1 – A terapia de anticoagulação oral (TAO): fisiopatologia, indicações, contra-

indicações, complicações e controle. 

 

A coagulação sangüínea pode ser definida como um conjunto de processos 

responsáveis pela formação da fibrina, prevenindo a hemorragia e a coagulação do sangue 
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dentro dos vasos, evitando a trombose. Além disso, ela é acionada continuamente para evitar 

sangramentos por meio de mínimas lesões no endotélio vascular (LOURENÇO, 2006). 

Os anticoagulantes orais ou drogas anti-vitamina K são derivados cumarínicos 

caracterizados por impedir a carboxilação dos fatores II, VII, IX e X da coagulação levando a 

síntese de fatores inativos destinados àquelas patologias que precipitam uma ativação não 

desejada da coagulação sanguínea, atuando na profilaxia e no tratamento de eventos 

tromboembólicos (LOURENÇO; MORELLI; VIGNAL, 1998). Entre os cumarínicos, temos a 

varfarina e a femprocumona cujos nomes comerciais mais conhecidos são, respectivamente, 

Marevan® e Marcomar®. A varfarina é preferida por suas propriedades farmacológicas, por 

apresentar início e duração de ações previsíveis e por sua excelente biodisponibilidade 

(BATLOUNI, 1999).  

Assim, a TAO consiste na administração de varfarina sódica ou femprocumona por via 

oral sendo que sua dosagem varia de acordo com a avaliação médica e exames laboratoriais 

freqüentes. A decisão clínica para o seu uso é individual, geralmente baseada no equilíbrio 

entre os benefícios esperados para prevenção de embolismo e os riscos potenciais para 

indução de hemorragia (LANCASTER et al., 1991).  

As principais indicações para o uso dos ACOs são: tromboembolismo venoso e 

pulmonar, fibrilação atrial, infarto agudo do miocárdio, valvopatias, cardiomiopatia dilatada e 

acidente vascular cerebral (CAMPOS; MENEGUELO; BATLOUNI, 1993; SPÓSITO; 

CARAMELLI, 1999; PARRONDO et al., 2003; SANTOS et al., 2006). As aplicações 

clínicas da TAO têm sido evidenciadas por meio de estudos bem delineados em diversas 

condições tais como fibrilação atrial, tromboembolismo venoso, portadores de próteses 

valvares cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio e outras 

situações especiais (ROMANO; PINHEIRO JUNIOR; BARBOSA, 2006; SANTOS et al., 

2006; GUYATT et al., 2008). Os anticoagulantes orais são considerados drogas eficientes na 
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profilaxia de eventos tromboembólicos devido à redução de 60 a 80% no risco de tromboses 

em diferentes patologias (HIRSH, 1991).  

Nas gestantes, a TAO é formalmente contra-indicada no primeiro trimestre de 

gravidez devido ao risco de anormalidades fetais e, quando possível, essa terapia é evitada 

durante toda a gestação. Outras contra-indicações são: discrasias sanguíneas associadas com 

hemorragias ou trombocitopenia, aneurismas cerebrais, hipertensão arterial não controlada, 

ulcerações ou lesões ativas do trato gastrointestinal ou urinário e traumas recentes.  A idade 

por si só não constitui contra-indicação para a TAO, porém sua indicação deve ser avaliada e 

monitorada rigorosamente devido às possibilidades de patologias associadas ao idoso que 

predispõem ao sangramento (GRINBERG, 2003). Pesquisadores recomendam que a dosagem 

de varfarina diminua com o aumento da idade após os 60 anos, devido à possibilidade de 

redução no clearance dos ACOs. Para eles, recomenda-se uma dosagem inicial menor que 5 

mg/dia e com acompanhamento rigoroso (ANSELL et al., 2008). 

A ação da anticoagulação oral pode ser influenciada por vários fatores e ultrapassar 

sua ação terapêutica acarretando eventos hemorrágicos ou tromboembólicos. Isto se deve ao  

fato de que a terapia de ACO é influenciada por numerosas condições que modificam a sua 

sensibilidade, dentre elas têm-se variações na ingestão de alimentos contendo vitamina K, 

dieta rica em gorduras, interação medicamentosa, alteração no estado clínico como a presença 

de hepatite, doenças virais do trato respiratório, hipotireoidismo e fatores genéticos (HIRSH; 

FUSTER, 1994; SULLANO; ORTIZ, 2001; GRINBERG, 2003; PARRONDO et al., 2003; 

ANSELL et al., 2008). 

O uso de dietas ricas em vegetais verdes, produtos de soja e fígado que contém 

vitamina K, bem como dietas ricas em gorduras as quais facilitam a sua absorção podem 

reduzir a resposta ao anticoagulante. Da mesma forma, os efeitos da anticoagulação podem 

ser potencializados em pacientes com ingestão deficiente de vitamina K, especialmente 
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quando submetidos à terapêutica com antibióticos, estados hipermetabólicos, insuficiência 

hepática e insuficiência renal (BATLOUNI, 1999; LIMA, 2008). 

Dentre as possíveis interações medicamentosas destacamos os antiplaquetários (ácido 

acetilsalisílico e ticlopidina) que potencializam o efeito anticoagulante por interferirem em 

outras vias da hemostasia. Essa associação deve ser monitorada rigorosamente, pois os 

antiplaquetários em altas doses podem provocar hemorragias graves no indivíduo 

(BATLOUNI, 1999; LIMA, 2008). 

A hemorragia é a principal complicação desta terapia e está intimamente relacionada à 

intensidade da coagulação (ANSELL et al., 2008). Pode ocorrer em cerca de 7 a 10% dos 

pacientes que estão anticoagulados há mais de quatro meses, ocasionando até o óbito, em 

aproximadamente, 1% desses indivíduos (HANDIN; LOSCALZO, 1996). Complicações raras 

também estão associadas à terapia de anticoagulação oral, como necrose de pele, distúrbios 

gastrointestinais, púrpura, dermatite urticariforme, alopecia, trombocitopenia e interferências 

na síntese óssea prejudicando a consolidação de fraturas (HIRSH; FUSTER, 1994; 

BATLOUNI, 1999; SULLANO; ORTIZ, 2001; GRINBERG, 2003).  

Para monitoração da coagulação sanguínea alguns testes laboratoriais podem ser 

utilizados como o tempo de tromboplastina parcial (TTP), tempo de protrombina (TP) 

expresso pela razão normalizada internacional e, em alguns casos, o tempo de trombina (TT) 

ou o nível de fibrinogênio (FRANCO, 2001). 

A variabilidade dos reagentes utilizados nos testes de coagulação sanguínea não torna 

confiável a comparação entre laboratórios. Assim, para minimizar essas diferenças e 

normatizar as determinações do tempo de protrombina, a Organização Mundial da Saúde 

recomendou, em 1982, a utilização de um sistema uniforme de calibração conhecido como 

Internacional Normalized Ratio (INR).  O INR é calculado por meio da razão do tempo de 

protrombina do paciente em relação a um tempo de protrombina de controle, elevado a uma 
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potência (ISI) que, por sua vez, reflete a calibração da tromboplastina usada para testar o 

tempo de protrombina em relação a um padrão internacionalmente aceito (BATLOUNI, 1999; 

ROMANO; PINHEIRO; BARBOSA, 2006; ANSELL et al., 2008). O intervalo para 

realização do controle laboratorial dos níveis de anticoagulação sangüínea pode variar de três 

a quatro dias no início da terapia chegando a intervalos mais longos como oito semanas ou 

mais (KULLINNA et al., 1999; SPÓSITO; CARAMELLI, 1999; GRINBERG, 2003; 

PARONDO et al., 2003).  

Vários estudos foram realizados com o intuito de determinar o nível adequado de 

anticoagulação oral para as diversas condições clínicas presentes e seus autores 

recomendaram a redução na intensidade da anticoagulação para maior segurança dos 

pacientes (HIRSH, 1992; ANSELL, 2008). A padronização de testes laboratoriais e o 

reconhecimento do risco de uma anticoagulação mais intensa resultaram numa maior 

segurança dos profissionais médicos na utilização da terapia de anticoagulação (GRINBERG, 

2003). 

Os freqüentes testes laboratoriais visam manter o valor do INR próximo à faixa 

terapêutica, entre dois e quatro, minimizando o risco de sangramento, contudo, sem expor o 

paciente ao risco de tromboembolismo (LOURENÇO; MORELLI; VIGNAL, 1998). 

Pesquisadores americanos publicaram a 8ª. edição do Guidelines sobre o manejo de 

antagonistas da vitamina K com o objetivo de nortear condutas em relação a esta terapia. 

Recomenda-se dosagens de 5 a 10 mg do ACO nos primeiros dois dias de início da terapia e 

manutenção de acordo com a avaliação do INR e resposta individual à terapêutica. A 

moderada intensidade da anticoagulação, ou seja, valores de INR entre 2,0 e 3,0, é efetiva 

para a maioria dos indivíduos.  Contudo, há recomendações específicas de dosagens dos 

ACOs e valores do INR para diferentes indicações quando associadas às outras patologias 

(GUYATT, 2008). 
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Pacientes com valores de INR acima de 4,5 possuem maior risco hemorrágico. Para 

tanto, são várias as medidas para a reversão da super dosagem de anticoagulantes orais (INR 

acima de 5), desde a simples suspensão da droga até a administração de vitamina K, por via 

subcutânea ou intravenosa, plasma fresco congelado ou complexo protrombínico, variando de  

acordo com a urgência da situação (LOURENÇO; MORELLI; VIGNAL, 1998; ANSELL et 

al., 2008). 

A TAO implica em freqüentes monitorizações para ajuste de dosagens visando à 

prevenção de eventos trombóticos ou complicações hemorrágicas. O indivíduo que faz uso de 

ACO deve ser informado sobre a necessidade de freqüentes coletas sanguíneas para 

monitorizações do INR; visitas ao médico; restrição na dieta e no consumo de álcool e 

cuidados com as interações medicamentosas. Um valor de INR desejável propicia ao paciente 

usufruir dos benefícios da terapêutica (GRINBERG, 2003). 

 

1.2.2 - Qualidade de vida relacionada à saúde, atitudes e conhecimentos de 

pacientes em uso de terapia de anticoagulação oral 

 

Neste estudo enfocamos os aspectos da qualidade de vida que são ou estão sendo 

influenciados pela ocorrência ou tratamento de doenças ou traumas (FAYERS, MACHIN, 

2007) utilizando, portanto, a abordagem centrada no modelo conhecido pela expressão 

Qualidade de vida relacionada à saúde (Health-related Quality of life). A QVRS também é 

considerada como sinônimo do termo “estado de saúde percebido” (perceived health status) o 

qual inclui três grandes domínios: físico, psicológico e social. O domínio físico inclui os 

aspectos da capacidade funcional e capacidade para o trabalho. O domínio psicológico está 

relacionado à satisfação, bem estar, auto-estima, ansiedade e depressão. O domínio social 
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comporta aspectos da reabilitação para o trabalho, lazer, interação social e familiar (FAYERS, 

MACHIN, 2007). 

Vários instrumentos têm sido desenvolvidos para avaliar QVRS, sendo classificados 

em genéricos e específicos, os quais podem ser utilizados concomitantemente, já que 

fornecem informações diferentes. Os genéricos abordam o perfil de saúde ou não, procuram 

englobar todos os aspectos importantes relacionados à saúde e refletem o impacto de uma 

doença sobre o indivíduo. Podem ser usados para estudar indivíduos da população geral ou de 

grupos específicos, como indivíduos com doenças crônicas. Assim, permitem comparar a 

QVRS de indivíduos sadios com doentes ou de portadores da mesma doença, vivendo em 

diferentes contextos sociais e culturais. Como desvantagem não são sensíveis na detecção de 

aspectos particulares e específicos da qualidade de vida relacionada a uma determinada 

doença. Entre os genéricos, o mais utilizado tem sido o Medical Outcomes Studies 36-item 

Short-Form (MOS SF-36) (FAYERS; MACHIN, 2007). Com relação aos instrumentos 

específicos, desenvolvidos exclusivamente para avaliação de uma dada população (idosos, 

crianças, mulheres) ou patologias, eles têm como vantagem a capacidade de detectar 

particularidades da QVRS em determinadas situações e avaliam, de maneira individual e 

específica, determinados aspectos tais como as funções: física, sexual, o sono e fadiga. Esses 

instrumentos têm sido associados aos genéricos a fim de se obter a complementaridade dos 

dados (FAYERS; MACHIN, 2007). Existem vários instrumentos específicos disponíveis na 

literatura, porém poucos relacionados à terapia de ACO (LANCASTER et al., 1991; 

SAWICKI, 1999; SAMSA et al., 2004; CASAIS et al., 2005). No Brasil, ainda não temos, 

para a nossa língua e cultura, esse tipo de instrumento para pacientes em uso de ACO.   

A qualidade de vida relacionada à saúde entre pacientes em uso de ACO tem sido 

avaliada por instrumentos genéricos como o Medical Outcomes Survey 36 – item Short Form 

(SF-36) (HOWES et al., 2001; SAMSA et al., 2004, CASAIS et al., 2005), por instrumentos 
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específicos para ACO (SAWICKI, 1999; SAMSA et al, 2004) ou mesmo por questionário 

com perguntas voltadas para a TAO (KULLINA et al., 1999). 

No estudo proposto por HOWES et al.( 2001) os autores avaliaram a tolerância ao 

exercício e  a QVRS dos pacientes com Fibrilação atrial crônica (FAC) em uso de ACO. Os 

resultados revelaram uma tendência para valores baixos nos domínios do SF-36 no grupo de 

indivíduos com FAC em relação ao grupo com ritmo sinusal, porém sem diferença 

significativa entre os grupos. Entretanto, diferenças estatisticamente significantes foram 

encontradas nas médias de dois domínios: Aspectos sociais (77,2 vs 89,3; p=0,01) e Aspectos 

emocionais (82,0 vs 94,4; p=0,01). 

Na avaliação da QVRS pelo uso do SF-36, entre os 262 pacientes em TAO que 

participaram da validação do novo instrumento (DASS), os domínios mais comprometidos da 

QVRS foram: Aspectos físicos, Capacidade funcional, Vitalidade e Estado geral de saúde em 

relação à Saúde mental, Aspectos sociais e Aspectos emocionais os quais apresentaram médias 

acima de 70,0 (SAMSA et al., 2004). 

Já no estudo proposto por Casais et al (2005) para avaliar a percepção dos pacientes 

sobre a TAO e seus efeitos na QVRS, verificou-se entre os 905 participantes, que a percepção 

da TAO e os escores do SF-36 variaram de acordo com a indicação da TAO, ou seja, 

pacientes com prótese cardíaca metálica apresentaram valores nos domínios do SF-36 

significativamente maiores do que pacientes com fibrilação atrial e tromboembolismo venoso. 

Valores menores estiveram relacionados, em sua maioria, com mulheres que apresentaram 

fibrilação atrial e tromboembolismo venoso, sendo que nesse grupo a maioria relatou 

percepções negativas em relação à TAO. Entretanto, pacientes jovens, anticoagulados devido 

à prótese cardíaca metálica e doença coronariana, os quais buscavam consultas médicas 

freqüentes, relataram percepção positiva em relação à TAO e apresentaram maiores valores 

nos domínios abordados da QVRS. Nesse estudo, o domínio mais comprometido do SF-36 foi 
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Dor (M=44,1; DP= 9,7) e o menos comprometido foi Aspectos emocionais (M=96,3; 

DP=51,3) (CASAIS et al., 2005). 

O Questionário de Qualidade de Vida para Terapia de Anticoagulação Oral de 

Sawicki foi elaborado com o objetivo de avaliar um programa de ensino desenvolvido para o 

auto-manejo da ACO (SAWICKI, 1999). Esse instrumento é composto por 40 itens 

distribuídos em cinco dimensões: satisfação geral com tratamento, auto-eficácia, rede de 

apoio social, desagrados diários e angústia que eram avaliados em uma escala de resposta 

variando de um (totalmente insatisfeito) a seis (totalmente satisfeito). O instrumento foi 

respondido por 179 pacientes de cinco centros especializados em terapia de anticoagulação 

oral na Alemanha (SAWICKI, 1999). Após seu estudo, o instrumento de Sawicki foi usado 

por outros pesquisadores em seu país (CROMHEECKE et al., 2000) e em outros países 

europeus como a Itália (BARCELLONA et al, 2000), a Holanda (GADISSEUR et al., 2004) e 

a Espanha (GONZÁLEZ et al., 2004).  

O Duke Satisfaction Anticoagulation Scale (DASS) foi elaborado por pesquisadores 

americanos com o objetivo de mensurar a qualidade de vida e a satisfação com a assistência à 

terapia de anticoagulação oral, independente da abordagem no seguimento terapêutico 

(SAMSA et al, 2004). O DASS é composto por 25 itens dispostos de modo a englobar três 

dimensões pertinentes à anticoagulação oral: limitação, tarefa/sobrecarga e impacto 

psicológico (positivo e negativo). Dentre esses itens, alguns podem ser relacionados a 

aspectos específicos da qualidade de vida e anticoagulação. Para a validação do instrumento, 

os autores utilizaram o SF-36 e coletaram dados sócio-demográficos e clínicos. O novo 

instrumento se mostrou válido e confiável em sua versão original em uma amostra de 262 

pacientes (SAMSA et al., 2004).  

Kullina e colaboradores (1999) utilizaram um questionário para avaliar por um 

período de seis meses a influência do auto-monitoramento do INR e mudanças na qualidade 
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de vida de 100 pacientes alemães em tratamento de longa duração. Esse questionário abordou 

a independência da vida, organização de férias, organização do tempo livre, qualidade da 

anticoagulação, planos e projetos para a vida, auto-segurança, autoconfiança, humor geral,  

taxa de complicações, cooperação com médico, modificação da vida familiar, estado geral de 

saúde, sentimentos subjetivos da vitalidade e energia, influência da sociedade, capacidade 

física e mental e mudanças na aparência externa. Em adição, os autores indagaram sobre 

educação, profissão, experiências com auto-monitoramento (ex: doenças como diabetes), 

aceitação do novo monitor de INR, tratamento médico, independência de medir os níveis de 

INR e a dosagem da medicação. Os autores concluíram que o uso do aparelho portátil e a 

auto-monitorização da TAO influenciaram positivamente na qualidade de vida e na 

independência os pacientes, mantendo o INR na faixa terapêutica e conseqüente redução dos 

riscos hemorrágicos e tromboembólicos. 

Os investigadores do projeto Boston Area Anticoagulation Trial for Atrial Fibrilation 

criaram um instrumento a partir de cinco afirmações com o objetivo de investigar a percepção 

do paciente sobre os efeitos do uso da varfarina na sua vida e na sua saúde (LANCASTER et 

al., 1991). O instrumento é composto por sentenças que abordam as restrições decorrentes do 

uso do medicamento no estilo de vida, as preocupações com os efeitos colaterais, 

desconfortos com os freqüentes testes sanguíneos, interferências nas atividades físicas e no 

estado de saúde atual e futuro. Os resultados do estudo mostraram que ACO tem efeitos 

negativos na percepção do estado de saúde do indivíduo, quando relacionado à presença de 

efeitos colaterais e que o medo da ocorrência de sangramento gera mais ansiedade naqueles 

indivíduos que já vivenciaram tal evento. Na TAO como em outras terapias para condições 

crônicas, como a hipertensão e a hipercolesterolemia, a aceitação dos indivíduos no que refere 

à mudança de hábitos e comportamentos é necessária para que se possam prevenir 
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complicações tardias. Dessa forma, o sucesso de cada terapia depende do quanto cada 

indivíduo percebe seus benefícios (LANCASTER et al., 1991). 

Neste estudo, consideramos as atitudes do individuo sobre o impacto da terapêutica 

como sendo a capacidade do indivíduo de perceber se houve alguma modificação no seu 

cotidiano e no seu estado de saúde, em decorrência do uso de ACOs. 

Além dos aspectos citados, o conhecimento do paciente sobre o tratamento com ACO 

tem relação com a sua adesão e atitudes frente à terapêutica. Entretanto, não há um consenso 

sobre essa relação. Zeolla et al. (2006) não encontraram em seu estudo essa relação, ou seja, 

um maior conhecimento indica um melhor controle da terapêutica. Tang et al. (2003) 

avaliaram a relação do conhecimento sobre a varfarina com o controle da anticoagulação 

investigando 122 pacientes atendidos em uma clínica especializada em ACO, na China. Como 

resultado verificaram uma associação baixa entre o número de indivíduos que receberam 

orientações prévias sobre o anticoagulante oral e os que apresentaram controle da TAO (4% 

de associação). Os autores relacionaram esse resultado com a baixa fidedignidade do 

questionário utilizado para avaliar o conhecimento, segundo os autores o questionário não 

abordava aspectos importantes no controle do ACO, como restrições dietéticas e 

medicamentosas (TANG et al., 2003). 

Neste estudo também buscamos associar a presença de complicações pelo uso de ACO 

com a presença de orientações prévias recebidas pelos pacientes. 
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2 - OBJETIVOS 

 

2.1 - Objetivo geral 

 

- avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde e atitudes frente ao tratamento com 

anticoagulação oral entre pacientes atendidos em um hospital escola do interior do Estado de 

São Paulo. 

 

2.2 - Objetivos específicos 

 

- caracterizar os pacientes que fazem uso de terapia de anticoagulação oral segundo a 

idade, sexo, ocupação, nível de instrução, renda familiar e procedência. 

- caracterizar os pacientes que fazem uso de terapia de anticoagulação oral, segundo 

aspectos relacionados à terapêutica: tipo de droga, tempo de uso, dosagem, presença de 

complicações, indicação para o uso, tipo de acesso ao medicamento, presença de orientação 

prévia sobre o tratamento e atitudes frente ao tratamento;  

- analisar a associação entre qualidade de vida relacionada à saúde com a idade e o 

sexo dos pacientes;  

- analisar a associação entre qualidade de vida relacionada à saúde com o tempo de 

uso do ACO, presença de complicações e indicação da terapêutica;  

- analisar a associação entre a presença de complicações pelo uso de ACO com a 

presença de orientações prévias recebidas pelos pacientes. 
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3 - MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 - Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, exploratório, tipo coorte transversal.  

Em pesquisa clínica, o estudo de coorte transversal é caracterizado pelo 

acompanhamento de um grupo de sujeitos num determinado período do tempo. Para Hulley et 

al (2003), este tipo de estudo é uma excelente estratégia para definir a incidência e investigar 

características de uma condição clínica.  

 

3.2 - Casuística 

 

Uma amostra representativa da população atendida no ambulatório de anticoagulação 

do HCRP foi formada por 178 sujeitos que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: ter 

18 anos ou mais, concordar em participar do estudo, estar em tratamento de ACO há, no 

mínimo, dois meses, comparecer ao seguimento médico no ambulatório de anticoagulação 

oral do HCFMRP-USP entre 27/03/2008 a 27/08/2008. Nesse período, foram agendados 1923 

consultas com os médicos residentes da Divisão de Cardiologia para o ajuste da dosagem de 

ACOs em uso por 981 pacientes. Participaram do estudo 178 sujeitos, o que corresponde a 

18,14% do total de pacientes avaliados. Os seguintes critérios de exclusão foram adotados: 

dificuldade cognitiva e presença de comprometimento físico (dificuldade de audição) ou 

distúrbios psiquiátricos. 

Segundo Van Belle et al. (2004), uma amostra representativa, embora não tenha a 

característica de ter sido constituída de forma aleatória, ela representa a população a ser 

estudada uma vez que traz as características da população na qual está inserida. Para esses 
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autores, é mais fácil criticar a falta de randomização de uma amostra do que a falta de 

representatividade. Uma medida de julgamento científico está envolvida na determinação da 

representatividade de uma amostra e as conclusões dos resultados obtidos devem ser 

cuidadosamente extrapoladas para a população alvo. 

 

3.3 – Local  

 

O estudo foi realizado no ambulatório do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, nos 

dias agendados pela Divisão de Cardiologia, para o acompanhamento de pacientes com TAO, 

ou seja, quarta e quintas, no período da tarde.  

 

3.4 - Proteção de participação do estudo 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo sob o processo no. 6738/2007 (Anexo 1). Foi 

assegurado aos participantes que as informações obtidas impossibilitariam a identificação dos 

sujeitos. Os participantes do estudo foram devidamente esclarecidos sobre a pesquisa, os seus 

direitos e os cuidados a eles garantidos. Após concordarem em participar, assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 1) conforme regulamenta os dispositivos da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, MS, 1996). 

 

3.5 – Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados pelas pesquisadoras envolvidas no projeto, mediante 

entrevistas individuais com os participantes que compareceram ao ambulatório de 
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anticoagulação no intervalo entre a coleta de sangue e a consulta médica ou após a consulta 

médica. 

 

3.5.1 - Instrumento para coleta de dados sócio demográficos e clínicos 

 

O instrumento de coleta constou de dados para a caracterização sócio demográfica 

(data de nascimento, sexo, estado civil, religião, nível de instrução (anos que freqüentou o 

ensino formal), renda mensal familiar, número de pessoas que mora com o indivíduo e apoio 

financeiro para o tratamento) e clínica (tipo de anticoagulante oral, indicação, tempo da 

terapia de anticoagulação oral, dose do anticoagulante (mg/semana), freqüência de 

mensuração do INR nos últimos três meses, tipos de medicamentos usados, presença de 

eventos trombóticos ou hemorrágicos e orientações recebidas sobre a terapêutica). Os dados 

também foram obtidos através de consulta ao prontuário dos participantes (último valor do 

INR, doenças associadas existentes no prontuário, data da última coleta, medicamentos em 

uso) (Apêndice 2).  

 

3.5.2 – Instrumento para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde  

 

– Medical Outcomes Survey Short-Form 36 items (SF-36) 

 

Para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes em uso de 

anticoagulação oral optamos por utilizar o instrumento Medical Outcomes Survey 36 – Item 

Short-Form (SF-36) (WARE; SHERBOUNE, 1992) em sua versão adaptada para o português 

por Ciconelli (1997). Composto por 36 itens, agrupados em oito escalas ou componentes: 

Capacidade funcional (10 itens), Aspectos físicos (“role – physical”) (quatro), Dor (dois), 
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Estado geral de saúde (cinco), Vitalidade (quatro), Aspectos sociais (dois), Aspectos 

emocionais (“role – emotional”) (três) e Saúde mental (cinco). Este instrumento tem sido 

amplamente utilizado em pesquisas de saúde como medida genérica de QVRS. Inclui, ainda, 

uma questão de avaliação comparativa entre a avaliação da condição de saúde atual do 

indivíduo e essa condição há um ano. Essa questão não é considerada no cálculo dos oito 

domínios. O instrumento se propõe avaliar tanto os aspectos negativos de saúde (doença ou 

enfermidade) quanto os aspectos positivos (bem-estar) e para responder aos seus itens (exceto 

a questão comparativa, com o tempo de um ano), o entrevistado deve considerar as últimas 

quatro semanas, o que justifica a pertinência da escolha desse instrumento em nosso estudo. 

Os valores de cada um dos domínios são normatizados em uma escala de zero a 100. Baixos 

valores numéricos refletem pior qualidade de vida relacionada à saúde no domínio. Não existe 

um único valor para toda a avaliação, traduzindo-se num estado geral de saúde melhor ou 

pior, justamente para que, numa média de valores, evite-se o erro de não se identificar os 

verdadeiros problemas relacionados à saúde do paciente ou mesmo de subestimá-lo (WARE; 

SHERBOUNE, 1992) (Anexo 2). 

 

3.5.3 – Instrumento para avaliação da percepção dos pacientes sobre os efeitos do 

ACO na saúde e na vida diária e suas atitudes frente à terapêutica  

 

Para avaliarmos à percepção dos efeitos do ACO sobre a saúde e a vida diária bem 

como as atitudes dos pacientes frente à terapêutica utilizamos o instrumento proposto pelos 

investigadores do projeto Boston Área Anticoagulation Trial for Atrial Fibrilation 

(LANCASTER et al., 1991). Esse instrumento foi utilizado em nosso estudo e em outro 

estudo que está acompanhando os seis primeiros meses da terapia de anticoagulação oral, 
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ambos estudos inseridos no projeto Avaliação da Qualidade de vida relacionada à saúde, 

atitudes, satisfação e adesão ao tratamento de pacientes em uso de anticoagulação oral. 

 O instrumento proposto por Lancaster et al (1991) aborda as restrições decorrentes do 

uso da varfarina no estilo de vida, as preocupações com os efeitos colaterais, desconfortos 

com os freqüentes testes sanguíneos, interferências nas atividades físicas e no estado de saúde 

atual e futuro. Ele consta de seis afirmações, com três opções de reposta, ou seja, o indivíduo 

pode responder se a afirmativa é “verdadeira”, “falsa” ou que “não tem certeza”.  A versão 

original encontra-se no Anexo 3. 

Para possibilitar a utilização do instrumento em nosso estudo, fizemos a tradução da 

versão original em inglês para o português. A versão original trata especificamente do uso da 

varfarina. Após a tradução do instrumento, a nova versão foi submetida à validação 

semântica, de face e conteúdo, visando adaptações que facilitassem o entendimento dos 

usuários de ACO. Essas validações foram feitas por um comitê de juízes, formado por um 

médico cardiologista, responsável pelo ambulatório de anticoagulação do HCFMRP, duas 

docentes da EERP-USP e três enfermeiras pós-graduandas, com residência em cardiologia. 

Ao encaminhar a versão traduzida aos especialistas, foi solicitado que avaliassem a 

pertinência e a clareza de cada item do instrumento e as opções de resposta diante dos 

objetivos propostos.  

Como resultado da avaliação deste comitê de especialistas, analisamos as sugestões 

emitidas pelos especialistas e foram acatadas àquelas que mais atenderam aos objetivos do 

estudo. Em reunião com os juízes foram decididas algumas modificações na versão traduzida 

as quais são descritas a seguir:  

1. Alteração da primeira para terceira pessoa do singular os sujeitos nas seis 

afirmações. Tal mudança se justificou pelo uso do instrumento na forma de entrevista, 

facilitando a compreensão do participante; 
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2. Substituição da palavra “varfarina” pelo termo geral “anticoagulante”. Tal 

mudança se justifica uma vez que os participantes do estudo utilizavam, além da varfarina 

sódica, a femprocumona; 

3. Substituição de outras palavras usadas na primeira versão por outras consideradas 

de uso mais coloquial entre os potenciais participantes do estudo (ex.: substituídas as palavras 

“restringe” por “atrapalha”); 

4. Alteração das palavras “Verdadeira” por “Sim” e “Falsa” por “Não”, mantendo o 

formato da terceira opção “Não tem certeza”. 

 

3.6 – Análise semântica dos instrumentos e estudo piloto  

 

Para facilitar o entendimento dos sujeitos da pesquisa diante da redação dos itens 

existentes nos instrumentos de coletas dos dados, realizamos a análise semântica das escalas 

usadas e, posteriormente, um estudo piloto para checar a adequação de todos os instrumentos. 

Seguimos a sugestão de Pasquali (1999) que sugere que a análise semântica deve ser 

realizada previamente a utilização do instrumento com o objetivo de verificar a compreensão 

de todos os itens para os membros da população alvo. Nessa análise uma das preocupações 

relevantes foi verificar se os itens eram inteligíveis para os potenciais participantes do estudo. 

Participaram desta etapa dez pacientes seguidos no ambulatório de valvulopatias, sob a 

coordenação da Divisão de Cardiologia. Os instrumentos foram aplicados por meio de 

entrevistas individuais, sendo que, para cada questão e opções de respostas era solicitado aos 

participantes que as reproduzissem, segundo sua compreensão.  Não foram detectadas dúvidas 

quanto à compreensão dos itens dos instrumentos (caracterização sócio-demográficas e 

percepção dos efeitos do ACO). Os participantes dessa etapa não foram inseridos na amostra 

final do estudo. 
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Com relação à análise semântica do instrumento sobre atitudes do paciente frente à 

TAO, houve necessidade de algumas adequações para o estudo. Sua aplicação foi em forma 

de entrevista ao contrário da versão originalmente construída que era auto-aplicável, 

necessitando adequar as afirmativas para a terceira pessoa do plural. Para melhor 

compreensão substituímos o termo varfarina por anticogulante, já que em nosso estudo os 

participantes utilizavam varfarina e femprocumona.  

Segundo Polit, Beck e Hungler (2004) durante as investigações podem surgir 

modificações no delineamento da pesquisa, no plano de amostragem, ou nos instrumentos de 

coleta de dados. Por essa razão, realizamos um estudo piloto, ou seja, ensaio em pequena 

escala do estudo para obter informações visando à melhoria do projeto ou para investigar a 

sua viabilidade. 

Para testar a compreensão e pertinência dos instrumentos de coleta de dados para os 

potenciais participantes do estudo realizamos um estudo piloto com vinte pacientes em uso de 

ACO visando analisar a adequação dos instrumentos de coleta como um todo, ou seja, o 

instrumento de caracterização sócio-demográfica e clínica, o SF-36 e o instrumento de 

atitudes frente ao tratamento. Nessa etapa, a conduta adotada foi a leitura dos itens e opções 

de respostas, sem esclarecimentos adicionais aos sujeitos. Estabelecemos que no caso de 

dúvidas sobre os itens/respostas, os entrevistadores poderiam ler o conteúdo não 

compreendido pelos pacientes até, no máximo, três vezes. Após a conclusão das três 

tentativas, se o sujeito ainda não estivesse esclarecido as respostas eram deixadas em branco e 

os dados eram considerados como perdidos. Essa etapa foi importante para garantir a não 

interferência de outras palavras ao conteúdo dos instrumentos o que poderia ocasionar um 

viés na avaliação dos sujeitos. Além disso, a presença de um grande número de dados 

perdidos indicaria se havia itens com problemas e que deveriam ser modificados/avaliados 

pelos pesquisadores. 
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Após realização do estudo piloto, verificamos que os itens dos instrumentos foram 

pertinentes e compreendidos pelos participantes, não necessitando de adequações. Sendo 

assim, esses 20 participantes foram inseridos na amostra final do estudo. 

Constatamos durante o estudo piloto a ausência da informação, tipo de profissão, a 

qual imediatamente foi inserida no instrumento de caracterização sócio-demográfica. 

 

3.7 - Processamento e Análise dos dados 

 

Os dados foram inseridos em uma planilha do programa Excel for Windows 2003, 

com dupla digitação. Posteriormente os dados foram transportados para o programa Statistical 

Package for Social Science (SPSS) versão 15.0. Foram realizadas análises descritivas de 

freqüência simples para as variáveis categóricas (ex.: sexo, estado civil, com quem reside, 

situação profissional e religião) e de tendência central (mediana e média) e variabilidade 

(desvio-padrão) para as variáveis contínuas (ex.: idade, renda mensal, valor do INR e tempo 

de TAO).  

Os testes t de Student e ANOVA foram usados para verificar associações entre a 

medida de QVRS e variáveis sócio demográficas (sexo e idade) e da TAO (indicações, 

presença de complicações, tempo de uso), respectivamente. A associação entre presença de 

complicações e informações prévias recebidas pelos sujeitos foi verificada pelo teste Exato de 

Fisher. O nível de significância adotado foi de 0,05. 
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4 - RESULTADOS 

 

Com relação às características sócio-demográficas dos 178 participantes do estudo 

tivemos a presença de um número maior de indivíduos do sexo feminino (116; 65,2 %), com 

idade média de 55,6 anos (intervalo de 24,8 a 86,1), com o primeiro grau incompleto (126; 

71,1%), renda familiar média de 896,3 reais (intervalo de R$300 a R$4500), casados/união 

consensual (116; 65,2%), brancos (115; 63,9%), aposentados (65; 36,9%) e procedentes de 

Ribeirão Preto e de outras cidades do estado de São Paulo (148; 83,2%) (Tabela 1).  
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Tabela 1- Análise descritiva das características sócio-demográficas de 178 pacientes em uso 
de anticoagulante oral. Ribeirão Preto, 2008. 

Variáveis n (%) Amplitude Mediana Média (DP) $ 

Sexo      
  feminino   
  masculino  

 
116 (65,2) 
62 (34,8) 

   

Idade (anos) 
  menor que 40 anos 
  entre 40 e 59 anos 
  60 ou mais anos 

 
24 (13,5) 
83 (43,6) 
71 (39,9) 

24,8 - 86,1 56,5 55,6 (13,3) 

Escolaridade (anos de estudos) 
  analfabetos 
  1º. Grau incompleto 
  1º. Grau completo 
  2º. Grau incompleto 
  2º. Grau completo 
  Superior incompleto 
  Superior completo 

 
 

16 (9,0) 
126 (70,8) 
13 (7,3) 
2 (1,1) 
14 (7,9) 
5 (2,8) 
2 (1,1) 

0,0 -15,0 4,0 4,6 (3,4) 

Renda mensal familiar* (em 
reais) 

 300 - 4500 800 896,3 (509,1) 

Estado civil 
  casado/união consensual 
  separado 
  viúvo 
  solteiro 

 
116 (65,2) 
25 (14,0) 
23 (12,9) 
14 (7,9) 

   

Ocupação** 
   aposentado 
   dona de casa  
   ativo 
   afastado    
   outros 

 
65 (36,9) 
51 (28,7) 
49 (27,8) 
9 (5,1) 
2 (1,2) 

   

Procedência 
  Outras cidades de SP      
  Ribeirão Preto 
  Cidades de outros estados 

 
103 (57,9) 
45 (25,3) 
30 (16,9) 

   

* n= 173 (5 pacientes não informaram) 
** n= 176 (2 pacientes não informaram) 
$ D.P.= Desvio-padrão 

 

A caracterização clínica dos participantes segundo a presença de outras doenças, além 

daquela responsável pela indicação do ACO, e o uso de outros medicamentos encontra-se na 

Tabela 2. 
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Tabela 2- Caracterização clínica dos participantes. Ribeirão Preto, 2008. 

Características clínicas n (%) 
Comorbidades (n=178) 
  Hipertensão arterial 
  Arritmias  
  Doença arterial coronariana  
  Doenças endocrinológicas 
  Doenças respiratórias  
  Outras doenças neurológicas  
  Acidente vascular encefálico  
  Doenças musculoesqueléticas 
  Doenças hepáticas 

 
91 
85 
77 
51 
33 
22 
19 
8 
6 

 
51,1 
47,8 
43,3 
28,7 
18,5 
12,4 
10,7 
  4,5 
  3,4 

Uso de medicamentos (n=172) 
  outros medicamentos 
  anti-hipertensivos 
  diuréticos 
  beta-bloqueadores 
  digitálicos 
  antiarrítmicos 

 
127 
116 
99 
74 
56 
33 

 
71,3 
65,2 
55,6 
41,6 
31,5 
18,5 

 

No que se refere à presença de comorbidades, associadas às indicações clínicas para o 

uso de ACO, e descritas nos prontuários dos participantes, constatamos que as mais 

prevalentes foram: hipertensão arterial (91; 51,1%), arritmias (85; 47,8%) e Doença arterial 

coronariana (77; 43,3%). Outras comorbidades estiveram associadas, porém com uma 

freqüência muito menor tais como: doenças endocrinológicas (51; 28,7%), doenças 

respiratórias (33; 18,5%), doenças neurológicas (22; 12,4%), Acidente vascular encefálico 

(19; 10,7%), doenças musculoesqueléticas (8; 4,5%) e doenças hepáticas (6; 3,4%).  

Quanto ao uso de medicamentos não obtivemos essa informação no prontuário de seis 

participantes. Entre os 172 (100,0%) participantes que usavam outros medicamentos, 

associados ao anticoagulante oral, constatamos a prescrição de: anti-hipertensivos (116; 

65,2%), diuréticos (99; 55,6%), beta-bloqueadores (74; 43,7%) seguidos de outros grupos de 

medicamentos (127; 71,3%). Com relação ao número de medicamentos, 85 (49,4%) dos 

indivíduos utilizavam de três a cinco medicamentos, 43 (25%) até dois medicamentos e 44 

(25,6%) participantes utilizavam seis ou mais medicamentos A variação desse número foi de 

um a 12 medicamentos, com uma média de 4 medicamentos por indivíduo.   
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Os resultados obtidos para caracterizar os pacientes que faziam uso dos 

anticoagulantes orais segundo aspectos relacionados a essa terapêutica foram: indicações; tipo 

de ACO; dosagem; tempo de uso; valor do INR; freqüência de coleta de sangue para controle 

do nível de coagulação; complicações decorrentes da TAO; informações prévias recebidas 

sobre essa terapêutica e atitudes dos pacientes frente ao tratamento.  

Com relação à indicação para o uso do ACO, verificamos que as principais indicações 

para essa terapêutica foram: uso de prótese cardíaca metálica (90 sujeitos; 50,6%) e fibrilação 

atrial (59; 33,1%). Outras indicações com menor freqüência foram: diagnósticos de trombos 

no ventrículo (15; 8,4%), tromboembolismo pulmonar (4; 2,2%), acidente vascular encefálico 

(4; 2,2%), infarto agudo do miocárdio (2; 1,1%), marcapasso (2; 1,1%), trombose venosa 

profunda (1; 0,6%) e doença de Chagas  (1; 0,6%) (Tabela 3).  

 

Tabela 3- Distribuição dos 178 sujeitos segundo as indicações clínicas para uso do ACO. 
Ribeirão Preto, 2008.   

Indicação para o uso do ACO n (%) 
  prótese cardíaca metálica 
  fibrilação atrial 
  trombos no ventrículo 
  tromboembolismo pulmonar (TEP)  
  acidente vascular encefálico (AVE) 
  infarto agudo do miocárdio (IAM) 
  marcapasso (MP) 
  trombose venosa profunda (TVP) 
  Doença de Chagas 

90 
59 
15 
4 
4 
2 
2 
1 
1 

50,6 
33,1 
8,4 
2,2 
2,2 
1,1 
1,1 
0,6 
0,6 

 

Para possibilitar a análise dos dados e atender aos objetivos do estudo optamos por 

agrupar as indicações em três categorias: prótese cardíaca metálica (90; 50,6%), fibrilação 

atrial (59; 33,1%) e demais indicações (29; 16,3%).  

No que se refere à caracterização clínica dos sujeitos do estudo quanto ao uso dos 

ACOs, observamos que 147 (83,0%) faziam uso da varfarina e a dose média desse 
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anticoagulante foi 33,6 mg/semana, variando entre 7,5– 105 mg/semana. Entre os 30 

pacientes que faziam uso da femprocumona, a dosagem semanal foi de 19,0 mg, variando de 

7,5- 46,5 mg/semana. O tempo médio de uso do anticoagulante foi de sete anos sendo que 

28,1% faziam uso desse medicamento entre 5 a 10 anos e 24,2% acima de 10 anos (Tabela 4). 

 

Tabela 4- Distribuição dos 178 sujeitos segundo o tipo, a dosagem semanal e o tempo de uso 
do ACO. Ribeirão Preto, 2008. 

Características da TAO n (%) Amplitude Mediana Média (DP)* 
Tipo 
  varfarina 
  femprocumona 

 
148
30 

 
83,1 
16,9 

   

Dosagem (mg/semana)** 
  varfarina (n=148) 
  femprocumona 

 
147 
30 

 
 

 
7,5 – 105,0 
7,5 – 46,5 

 
32,5 
15,0 

 
33,6 (14,6) 

   19,0 (10,7)  
Tempo de uso (em anos) 
  até 1  
  1 a 3   
  3 a 5  
  5 a 10  
  acima de 10  

 
23 
37 
25 
50 
43 

 
12,9 
20,8 
14,0 
28,1 
24,2 

0,17 – 36,4 5,3 7,0 (6,4) 

* D.P.= Desvio- padrão  
**n= 177  

 

Apresentamos na Tabela 5 a relação da dosagem média semanal do ACO segundo as 

indicações clínicas desta terapêutica. Verificamos que a média maior foi no grupo de 

pacientes que tinham outras indicações para o ACO (M=35,8; DP= 13,7) e a menor média foi 

no grupo de pacientes com indicação de fibrilação atrial (M=28,1; DP=15,3). 

 

Tabela 5- Análise descritiva da dosagem de ACO (mg/semana) segundo as indicações clínicas 
para os sujeitos do estudo. Ribeirão Preto, 2008. 

Indicações do ACO Intervalo 
(mg/semana) 

Mediana 
(mg/semana) 

Média (DP) 
(mg/semana) 

Outras indicações             (n= 29) 17,5 – 70,0 35,0 35,8 (13,7) 
Prótese cardíaca metálica (n= 90) 7,5 – 70,0 32,5 31,5 (15,0) 
Fibrilação atrial                (n= 58)* 7,5 – 105,0 26,2 28,1 (15,3) 

* faltou informação de um paciente 
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O valor médio do último INR foi de 2,4 (intervalo de 0,5 a 6,8) sendo que o número de 

coletas sanguíneas para a verificação do INR, nos últimos três meses, variou de zero a seis 

coletas e média de duas coletas (Tabela 6).  

 

Tabela 6- Caracterização dos 178 participantes segundo o valor do INR e número de coletas 
sanguíneas nos últimos três meses. Ribeirão Preto, 2008. 

Variáveis n (%) Amplitude Mediana Média (DP)* 
Valor do último INR   0,5 – 6,8 2,3 2,4 (0,9) 
No. coletas sanguíneas**  
  0 
  1 
  2 
  3 
  4 
  6 

 
2 
63 
72 
34 
5 
1 

 
1,1 
35,6 
40,7 
19,2 
2,8 
0,6 

0 - 6 2,0 2,0 (0,9) 

* D.P.= Desvio-padrão 
** n= 177 

 

Com relação aos valores do último INR segundo indicações do ACO, verificamos que 

a média maior do INR foi obtida no grupo de pacientes com prótese cardíaca metálica 

(M=2,5; DP=0,8) variando entre 1 e 6,5 e a média menor foi constatada entre os pacientes 

com fibrilação atrial (M=2,0; DP=0,8) variando entre 0,5 a 4,3 (Tabela 7). Como fonte de 

auxílio para o tratamento, 125 (70,2%) indivíduos utilizavam o Sistema Único de Saúde, 52 

(29,2%) utilizavam recursos particulares e um paciente (0,6%) outras fontes para aquisição do 

ACO. 

 

Tabela 7- Análise descritiva dos valores do último INR segundo as indicações clínicas para os 
sujeitos do estudo. Ribeirão Preto, 2008. 

Indicações da TAO Intervalo Mediana Média (DP) 
Prótese cardíaca metálica (n= 90) 1,0 – 6,5 2,5 2,5 (0,8) 
Fibrilação atrial (n= 58)* 0,5 – 4,3 1,9 2,0 (0,8) 
Outras (n= 39) 1,0 – 6,8 2,3 2,3 (1,3) 

* informação sobre o valor do último INR não estava presente no prontuário de um sujeito 
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A presença de complicações foi verificada em 74 (41,6%) participantes, sendo que 70 

(95,9%) sofreram eventos hemorrágicos. Entre esses 74 pacientes, 28 (15,6%) necessitaram 

de internação para tratamento das complicações (27 internações decorrentes de eventos 

hemorrágicos e apenas uma internação decorrente de evento trombótico) (Tabela 8). 

 

Tabela 8- Distribuição dos 74 pacientes que sofreram complicações em decorrência do uso de 
ACO, segundo tipo de complicação e necessidade de internação. Ribeirão Preto, 2008. 

Variáveis n (%) 
Tipo de complicações 
  hemorrágicas  
  trombóticas 
  não informado 

 
70 
3 
1 

 
94,6 
4,0 
1,4 

Necessidade de internação 
  não 
  sim 

 
46 
28 

 
61,6 
38,4 

 

A presença de informações prévias recebidas pelos participantes sobre a TAO foi 

averiguada. As informações mais freqüentes foram sobre sangramentos (162; 91,0%); a 

terapia em si (130; 73,0%); informações sobre trombos e interação com alimentos (128; 

71,9%) e interação com outros medicamentos (116; 65,2%) (Tabela 9). 

 

Tabela 9- Freqüência dos sujeitos do estudo segundo o relato das informações recebidas sobre 
o ACO. Ribeirão Preto, 2008. 

Informações prévias sobre o ACO n (%) 
  risco de sangramentos 162 91,0 
  terapia de anticoagulação oral 130 73,0 
  risco de trombos 128 71,9 
  interação com alimentos 128 71,9 
  interação com medicamentos 116 65,2 

 

Os sujeitos foram analisados segundo suas percepções sobre a TAO por meio da 

aplicação do instrumento chamado de Attitudes toward warfarin (LANCASTER et al, 1991) 

(Tabela 10). Eles responderam aos seis itens que compõem a escala com as seguintes 
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possibilidades de respostas: sim, não e não tem certeza. Nas questões que avaliaram o quanto 

o ACO interfere na vida do indivíduo (item1, item 3, item 4), a freqüência de respostas 

negativas variou de 138 a 160, demonstrando que a maioria dos participantes não considerava 

que esse medicamento interferia em suas vidas.  Noventa e dois (51,7%) dos indivíduos se 

preocupavam com os efeitos colaterais do ACO (item 2), 130 (73,0%) acreditavam na 

melhora da saúde após o uso do ACO (item 5) e 143 (80,3%) acreditavam na melhora futura 

da saúde pelo uso do medicamento (item 6). 

 

Tabela 10- Distribuição dos 178 sujeitos segundo as freqüências das respostas aos itens da 
escala de atitudes proposto por Lancaster et. al. (1991). Ribeirão Preto, 2008. 

Itens da Escala de Atitudes frente ao 
uso do anticoagulante 

Sim 
n (%) 

Não 
n (%) 

Não tem certeza 
n (%) 

Item 1. O uso do anticoagulante 
atrapalha seu estilo de vida 

16 (9,0) 160 (89,9) 2 (1,1) 

Item 2. Você se preocupa com efeitos 
colaterais do anticoagulante 

92 (51,7) 86 (48,3) ____ 

Item 3. Freqüentes testes sanguíneos lhe 
incomodam  

38 (21,1) 140 (78,7) ____ 

Item 4. Você poderia realizar mais 
atividades físicas se não fizesse o uso do 
anticoagulante 

35 (19,7) 138 (77,5) 5 (2,8) 

Item 5. Sua saúde melhorou depois do 
uso do anticoagulante 

130 (73,0) 25 (14,0) 23 (12,9) 

Item 6. O uso do anticoagulante poderia 
melhorar sua saúde no futuro 

143 (80,3) 9 (5,1) 26 (14,6) 

 

Para a avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) dos indivíduos em 

uso de anticoagulação oral utilizamos o instrumento SF-36. Os resultados dos oito domínios 

que compõem o instrumento variam de zero a 100 sendo que quanto maior o valor, melhor a 

qualidade de vida relacionada à saúde, no respectivo domínio.  

A distribuição dos resultados dos domínios do SF-36 entre os 178 sujeitos do estudo 

encontra-se na Tabela 11. Os valores médios obtidos variaram entre 82,0 (26,6) (Aspectos 
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sociais) e 54,8 (47,8) (Aspectos físicos). Esses valores diferem das demais médias dos outros 

seis domínios que estão no intervalo de 60,8 (Dor) e 69,0 (Estado geral de saúde). 

 

Tabela 11- Análise descritiva dos oito domínios do SF-36, segundo avaliação dos 178 
pacientes em uso de ACOs. Ribeirão Preto, 2008. 

Domínios do SF-36 Intervalo 
obtido 

Percentil 
25 

Mediana 
(Percentil 50) 

Percentil 
75 

Média (DP) 

Aspectos sociais 0 - 100 62,5 100 100 82,0 (26,6) 
Estado geral de 
saúde 

5 - 100 50,0 77 87,2 69,0 (24,7) 

Saúde mental 0 - 100 48 68 88 66,5 (25,1) 
Vitalidade 0 - 100 50 70 85 65,9 (24,7) 
Capacidade 
funcional 

0 - 100 43,7 70 85 63,2 (27,3) 

Aspectos emocionais 0 - 100 0 100 100 62,9 (48,0) 
Dor 0 - 100 38,7 61 100 60,8 (30,2) 
Aspectos físicos 0 - 100 0 75 100 54,8 (47,8) 

 

Nosso estudo tinha como um de seus objetivos analisar as associações entre qualidade 

de vida relacionada à saúde e algumas variáveis sócio-demográficas (idade e sexo) e outras 

relacionadas à terapia de ACO (tempo de uso, presença de complicações e indicação da 

terapêutica).  

Para avaliarmos a presença de associação entre QVRS e a idade optamos por dividir os 

sujeitos em três faixas etárias: menor que 40 anos (n=24), entre 40 e 59 anos (n=83) e 60 ou 

mais anos (n=71). Para testar essa associação usamos o teste de ANOVA e constatamos 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos nos domínios Capacidade funcional 

(p=0,012) e Dor (p=0,024). Para a Capacidade funcional a melhor avaliação foi entre os 

pacientes com menos de 40 anos (M= 77,7) e pior para o mais idosos (M= 60,2). Quanto ao 

domínio Dor a melhor avaliação foi entre os mais idosos (M= 66,3) e a pior entre os 

indivíduos com idade entre 40 e 59 anos (M= 54,6) (Tabela 12). 
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Tabela 12- Resultados do teste de associação entre os domínios do SF-36 e a idade dos 
sujeitos. Ribeirão Preto, 2008. 

Domínios do 
SF-36 

menor que 40 anos 
Média (DP) 

entre 40 e 59 anos 
Média (DP) 

60 anos ou mais 
 Média (DP) 

p* 

Capacidade 
funcional 

77,7 (20,3) 61,5 (30,3) 60,2 (24,4) 0,012 

Dor 66,0 (31,0) 54,6 (29,5) 66,3 (29,7) 0,024 
Vitalidade 65,2 (27,0) 62,4 (24,9) 70,2 (23,3) 0,115 
Saúde mental 63,3 (28,2) 64,1 (25,4) 70,2 (23,6) 0,305 
Estado geral de 
saúde 

63,7 (27,2) 70,4 (24,0) 69,2 (24,7) 0,568 

Aspectos físicos 58,3 (48,1) 57,2 (47,4) 50,7 (48,5) 0,611 
Aspectos sociais 76,0 (32,9) 81,5 (26,7) 84,7 (24,0) 0,675 
Aspectos 
emocionais 

58,3 (50,4) 61,4 (48,4) 66,2 (47,3) 0,718 

* Teste ANOVA 
 

Para avaliarmos a presença de associação entre QVRS e o sexo usamos o teste t de 

student e constatamos diferenças estatisticamente significantes entre os grupos nos domínios 

Saúde Mental (p=0,008) e Dor (p=0,019). Nesses domínios, a melhor avaliação foi entre os 

pacientes do sexo masculino, respectivamente, com valores médios de 74 e 68 (Tabela 13). 

 

Tabela 13- Resultados do teste de associação entre os domínios do SF-36 e o sexo dos 
sujeitos. Ribeirão Preto, 2008. 

Domínios do SF-36 Mulheres 
Média (DP) 

Homens 
 Média (DP) 

p* 

Saúde mental 62,4 (27,0) 74,0 (19,2) 0,008 
Dor 57,0 (30,3) 68,0 (28,8) 0,019 
Aspectos emocionais 58,5 (48,9) 70,9 (45,7) 0,096 
Capacidade funcional 61,7 (27,7) 67,0 (26,4) 0,161 
Vitalidade 63,7 ( 26,5) 70,0 (20,4) 0,241 
Aspectos sociais 80,5 (28,4) 84,9 (22,9) 0,428 
Aspectos físicos 53,3 (48,3) 57,7 (47,2) 0,582 
Estado geral de saúde 69,5 (25,1) 68,0 (24,1) 0,609 

* Teste t de student  
 

Com relação à presença de associação entre QVRS e tempo de uso de ACOs optamos 

por analisar os pacientes agrupando-os em cinco categorias: até um ano (n=23), de um a três 
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anos (n=37), de três a cinco anos (n= 25), de cinco a dez anos (n=50) e acima de dez anos 

(n=43). Para avaliar essa associação usamos o teste de ANOVA e constatamos diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos nos domínios Capacidade Funcional (p=0,000) 

e Estado geral de saúde (p=0,023). Para a Capacidade Funcional a melhor avaliação foi entre 

os pacientes com tempo de anticoagulação acima de dez anos (M= 77,8) e pior para aqueles 

com menos de um ano (M= 51,9). Quanto ao domínio Estado geral de saúde a melhor 

avaliação também foi observada entre aqueles com tempo de anticoagulação acima de dez 

anos (M= 76,2) e a pior entre os indivíduos com tempo de ACO até um ano (M= 57,1) 

(Tabela 14). 

 

Tabela 14- Resultados do teste de associação entre os domínios do SF-36 e o tempo de 
anticoagulação oral dos sujeitos. Ribeirão Preto, 2008. 

Domínios 
do SF-36 

Até 1 ano 
 

Média (DP) 

1 a 3 anos 
 

Média (DP) 

3 a 5 anos 
 

Média (DP) 

5 a 10 anos 
 

Média (DP) 

Acima de 
10 anos 

Média (DP) 

p* 

Capacidade 
funcional 

51,9 (29,5) 64,4 (28,2) 64,0 (26,2) 54,5 (27,7) 77,8 (18,5) 0,000 

Estado geral 
de saúde 

57,1 (28,6) 67,70 (24,9) 74,9 (22,3) 66,3 (24,6) 76,2 (21,5) 0,023 

Aspectos 
físicos 

43,4 (48,4) 51,4 (49,9) 43,0 (48,7) 52,0 (48,1) 73,8 (40,8) 0,066 

Vitalidade 59,8 (31,9) 63,5 (22,5) 64,6 (25,9) 64,0 (24,2) 74,2 (20,8) 0,164 
Aspectos 
sociais 

69,5 (35,7) 78,7 (29,4) 88,5 (17,3) 81,2 (27,0) 88,7 (19,6) 0,193 

Saúde 
mental 

56,5 (31,0) 63,9 (23,8) 67,0 (23,3) 67,6 (24,5) 72,4 (23,8) 0,219 

Aspectos 
emocionais 

52,1 (51,0) 55,5 (50,4) 69,3 (46,0) 60,0 (48,5) 74,4 (44,1) 0,270 

Dor 58,2 (28,6) 58,7 (27,1) 58,2 (33,0) 60,2 (31,7) 66,2 (29,7) 0,759 
* Teste ANOVA 

 

Embora as diferenças entre as médias dos domínios nos diferentes grupos não tenham 

sido estatisticamente significantes, podemos observar que a avaliação dos pacientes, nos 

outros seis domínios do SF-36 continuou sendo melhor entre aqueles em tratamento a longo 
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prazo (acima de 10 anos de uso do ACO) e pior para aqueles com pouco tempo (menos de um 

ano). 

Outra associação analisada foi àquela relacionada à QVRS dos pacientes com a 

presença de complicações decorrentes do uso dos ACOs. O teste t de student demonstrou que 

não houve diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos nessa associação 

considerando os valores dos domínios do SF-36. Embora as diferenças não tenham sido 

estatisticamente significantes verificamos que entre os pacientes que não tiveram 

complicações as médias foram maiores na maioria dos domínios do SF-36, exceto Estado 

geral de saúde e Aspectos sociais os quais apresentaram médias maiores no grupo de 

indivíduos com complicações (Tabela 15). 

 

Tabela 15- Resultados do teste de associação entre os domínios do SF-36 e a presença de 
complicações decorrentes da TAO. Ribeirão Preto, 2008. 

Domínios do SF-36 Sim (n=75) 
Média (DP) 

Não (n= 105) 
Média (DP) 

p* 

Aspectos emocionais 54,9 (49,4) 68,2 (46,4) 0,070 
Aspectos físicos 48,3 (47,6) 59,4 (47,6) 0,114 
Saúde mental 64,0 (23,7) 68,2 (26,0) 0,150 
Vitalidade 64,1 (25,4) 67,1 (24,2) 0,425 
Dor 59,1 (30,7) 62,0 (29,9) 0,470 
Capacidade funcional 61,6 (28,8) 64,2 (26,2) 0,659 
Aspectos sociais 82,0 (28,4) 81,9 (25,3) 0,527 
Estado geral de saúde 69,4 (24,2) 68,7 (25,1) 0,862 

*Teste t de student 
 

Para avaliarmos a presença de associação entre QVRS e indicação da TAO, optamos 

por utilizar as informações agrupadas em três categorias: prótese cardíaca metálica (n=90), 

fibrilação atrial (n=59) e outras indicações (n=29). Usamos o teste de ANOVA e constatamos 

diferenças estatisticamente significantes entre os indivíduos nos domínios Aspectos Físicos 

(p=0,040) e Capacidade Funcional (p=0,030). Para os Aspectos Físicos a melhor avaliação 

foi entre os pacientes com prótese cardíaca metálica (M= 64,2) e a pior entre os indivíduos 
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que tiveram outras indicações para o uso do ACO (M= 43,5). Quanto ao domínio Capacidade 

Funcional a melhor avaliação foi entre os pacientes com prótese cardíaca metálica (M= 68,3) 

e a pior para os indivíduos com fibrilação atrial (M= 56,6) (Tabela 16). 

 

Tabela 16- Resultados do teste de associação entre os domínios do SF-36 e indicação clínica 
de ACO. Ribeirão Preto, 2008. 

Domínios do SF-36 Prótese cardíaca 
metálica 

Média (DP) 
n=90 

Fibrilação atrial 
 

Média (DP) 
n= 59 

Outras 
 

Média (DP) 
n= 29 

p* 

Capacidade 
funcional 

68,3 (25,9) 56,6 (27,8) 60,8 (28,2) 0,030 

Aspectos físicos 64,2 (45,6) 46,1 (48,2) 43,1 (49,5) 0,040 
Dor 60,8 (32,0) 57,3 (29,0) 67,7 (26,3) 0,316 
Vitalidade 67,3 (24,8) 63,6 (24,4) 66,0 (25,5) 0,565 
Aspectos sociais 83,9 (24,9) 80,7 (27,7) 78,9 (29,9) 0,583 
Saúde mental 68,2 (23,8) 66,2 (26,1) 61,6 (27,5) 0,592 
Estado geral de 
saúde 

70,9 (22,7) 67,4 (26,7) 66,2 (26,7) 0,624 

Aspectos 
emocionais 

62,6 (47,9) 62,0 (48,9) 65,5 (48,4) 0,945 

*Teste ANOVA 
 

O último objetivo proposto foi investigar uma possível associação entre a presença de 

complicações pelo ACO e informações prévias recebidas pelos pacientes e referentes ao risco 

de complicações decorrentes do seu uso (sangramento e tromboembolismo). Para analisar 

essa associação, em decorrência do número de sujeitos, usamos o Teste Exato de Fisher e 

constatamos a presença dessa relação entre as variáveis, conforme os resultados apresentados 

na Tabela 17. 
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Tabela 17- Resultados da associação entre a presença de complicações pelo uso do ACO e as 
orientações prévias recebidas pelos participantes. Ribeirão Preto, 2008. 

Presença de 
complicações 

Presença de informações prévias 
sobre complicações do uso do ACO 

  Sim                                           Não 
n (%)                                        n (%) 

p* 

Sim 
Não 

  72 (43,9)                               2 (14,3) 
  92 (56,1)                             12 (85,7) 

0,045 

Total 164 (100,0)                           14 (100,0)  
* Teste Exato de Fisher 

 

Verificamos que dos 164 participantes que receberam informações prévias sobre o 

ACO, 72 (43,9%) relataram complicações com o uso do ACO e 92 (56,1 %) não apresentaram 

complicações em relação à terapêutica. Já entre os 14 pacientes que disseram não terem 

recebido qualquer tipo de informação sobre o tratamento, 2 (14,3%) tiveram complicações e 

12 (85,7%) não tiveram. A comparação entre os grupos possibilitou a constatação da 

associação entre a presença de complicações e a ausência de informações prévias sobre 

complicações do uso do ACO (p= 0,045). 
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5 - DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, os participantes se caracterizaram por serem, predominantemente, do sexo 

feminino, com idade média de 55,6 anos, aposentados, com o primeiro grau incompleto, 

vivendo com uma renda familiar média de 897 reais, casados ou vivendo em união consensual 

e procedentes de outras cidades do estado de São Paulo. 

Em relação ao sexo, quando comparamos nosso resultado com os da literatura, notamos 

discrepância, pois a maior parte dos estudos abordava predominantemente, participantes do 

sexo masculino (LANCASTER et al., 1991; LOURENÇO et al., 1997; KULLINNA et al., 

1999; SAWICKI, 1999; CABRAL et al., 2004; SAMSA et al., 2004; VOLLER et al., 2004; 

KIMMEL et al., 2007). Alguns estudos apresentaram resultados semelhantes ao nosso, com 

maior porcentagem de mulheres (BARCELLONA et al., 2000; BARREIRA et al., 2003; 

TANG et al., 2003; CASAIS et al., 2004). 

O grupo foi composto por adultos com idade variando de 24,8 a 86,1 anos indicando a 

presença tanto de jovens quanto de idosos (39,9% dos entrevistados tinham mais de 60 anos 

Resultados semelhantes a esses foram encontrados em outros estudos (KULLINNA et al., 

1999; SAWICKI, 1999; BARCELLONA et al., 2000; BARREIRA et al., 2003; GADISSEUR 

et al., 2004; VOLLER et al., 2004; SANTOS et al., 2006). Como em nosso estudo, Lourenço et 

al.(1997) investigaram pacientes acompanhados em um ambulatório especializado para o 

controle da anticoagulação oral e constataram uma média de idade de 50 anos, variando de 16 a 

81 anos, sendo que apenas 2% dos pacientes tinham menos de 20 anos e 33%; 60 anos ou mais.  

Quanto à situação conjugal, resultados semelhantes foram observados nos estudos de 

Samsa et al.(2004) e Voller et al.(2004). 

Cabe salientar que o local onde foi realizado o estudo é um hospital público, de nível 

terciário que se caracteriza por suas atividades assistenciais, de ensino e de pesquisa. Nesse 
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hospital, a grande maioria dos pacientes é atendida pelo Sistema Único de Saúde, sendo 

referência para várias especialidades, em especial, para o atendimento ambulatorial de 

anticoagulação oral na região de Ribeirão Preto. Sendo assim, a caracterização encontrada entre 

os participantes se justifica. Entre os estudos revisados, poucos referem esses dados na 

caracterização de seus participantes. Contudo naqueles que trazem tais informações, 

constatamos os participantes apresentavam maior grau de escolaridade do que nossos pacientes 

(BARCELLONA et al., 2000; SAMSA et al., 2004; VOLLER et al., 2004; CASAIS et al., 

2005). O estudo de Kimmel et al. (2007), embora não apresente a informação do grau de 

escolaridade dos seus participantes, informa que a maioria dos seus pacientes usufruía de 

convênio médico particular, ao contrário dos nossos resultados. A renda dos participantes não 

foi citada em outros estudos com pacientes em uso de ACO, o que impossibilitou a comparação 

dos resultados obtidos em nossa investigação. Com relação à ocupação, resultados semelhantes 

foram encontrados em apenas dois estudos (CASAIS et al., 2005; KIMMEL et al., 2007). 

Quanto à presença de comorbidades associadas ao uso de ACO, constatamos que as 

mais prevalentes foram: hipertensão arterial, presença de arritmias e DAC. Essas comorbidades 

também foram as mais prevalentes entre os sujeitos de outros estudos (LANCASTER et al., 

1991; SAMSA et al., 2004) enquanto a diabetes mellitus foi a mais encontrada em outras 

investigações (HOWES et al., 2001; VOLLER et al., 2004). Ao contrário no estudo de 

Lourenço et al. (1997), os sujeitos investigados apresentavam predominantemente obstrução 

arterial aguda e trombose venosa profunda, associadas ao câncer em outro estudo (KIMMEL et 

al., 2007). 

A associação de outros medicamentos a TAO pode levar ao controle ineficaz do INR e 

complicações hemorrágicas e/ou tromboembólicas. Essa associação, quando necessária, deve 

ser monitorada rigorosamente pela equipe médica para a prevenção de possíveis complicações 

decorrentes da mesma. A maioria dos nossos pacientes (96,7%) fazia uso de outros 
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medicamentos associados ao ACO, predominantemente medicamentos para tratamento de 

doenças de origem cardíaca. Esse quadro também foi descrito por outros autores tais como 

Howes et al. (2001) e Tang et al. (2003).  

Com relação às indicações para o uso de anticoagulação oral, nossos resultados 

mostraram que as duas principais indicações foram uso de prótese valvar metálica (50,6%) e 

presença de fibrilação atrial (33,1%). Resultados semelhantes foram encontrados entre 

populações investigadas (KULLINNA et al., 1999; GADISSEUR et al., 2003; TANG et al., 

2003; VOLLER et al., 2004; CASAIS et al., 2005). Em outros estudos, também foi constatado 

o predomínio de indicações em decorrência do IAM (SAMSA et al., 2004), de Insuficiência 

cardíaca (SAWICKI, 1999) e presença de marcapasso (HOWES et al., 2001).  

Quanto ao tipo de ACO prescrito, a escolha do anticoagulante deve ser embasada nas 

propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas do medicamento. Em nossa investigação, os 

pacientes faziam uso de dois tipos de ACOs, varfarina e femprocumona, sendo que 83,1% dos 

nossos participantes usavam varfarina. Esse predomínio pela escolha da varfarina também foi 

observado por outros pesquisadores (LOURENÇO et al., 1997; LOURENÇO; MORELLI; 

VIGNAL, 1998; HOWES et al., 2001; SANTANA, 2006). No estudo de Casais et al. (2005), a 

varfarina foi um dos anticoagulantes usados, mas não foi informada a porcentagem de 

pacientes que usavam esse anticoagulante. Outros estudos têm sido realizados somente com 

pacientes em uso de varfarina (LANCASTER et al., 1991; SCHULMAN et al., 1994; TANG et 

al., 2003; CABRAL et al., 2004; SANTOS et al., 2006; KIMMEL et al., 2007). 

O tempo de uso do ACO pode variar de acordo com a indicação para esta terapêutica, a 

presença de doenças associadas e as características individuais dos pacientes, permanecendo 

por semanas, meses ou até anos. Entre os sujeitos investigados constatamos um tempo médio 

de uso do ACO de 7 anos variando de 2 meses a 36,4 anos. Essa ampla variação pode ser 

justificada pela característica deste ambulatório que contempla diversas especialidades clínicas. 
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No estudo de Samsa et al. (2004), foi constatado um menor tempo médio de anticoagulação 

oral (quatro anos).  

O controle do nível de anticoagulação sanguínea é de extrema importância para evitar 

complicações entre os seus usuários. A normatização de parâmetros adequados, avaliados pelo 

INR, é complexa e o estabelecimento de valores aceitáveis devem levar em conta: a indicação 

clínica e características do paciente (como a idade e escolaridade). Entre os participantes do 

nosso estudo, o valor médio do último INR foi de 2,3, o que é considerado aceitável para uma 

anticoagulação moderada (GUYATT et al., 2008). De modo geral, os pacientes são 

monitorados para apresentarem valores do INR dentro de faixa aceitável para as indicações 

clínicas dos ACOs. Os resultados obtidos demonstram que os pacientes com o uso de prótese 

metálica apresentaram valores do INR que variaram entre 1,0 e 6,5 excedendo os limites 

recomendados (2,5 a 3,5)(GUYATT et al., 2008). Comparando resultados apresentados pelos 

pacientes com fibrilação atrial (0,5 a 4,3) com aqueles observados por outros autores também 

constatamos diferenças nas faixas de INR encontradas (2,5 a 4,5) sendo que houve uma menor 

variação entre os outros pacientes (KULLINA et al., 1999; CASAIS et al., 2005). Quanto aos 

pacientes com outras indicações também constamos uma ampla variação dos níveis de INR 

entre 1,0 e 6,8 contrapondo-se ao intervalo de 2,0 a 4,0 observado por Kullina et al. (1999) e 

por Casais et al. (2005). 

Outro aspecto investigado foi quanto à dose de ACO utilizada. A dosagem do 

anticoagulante difere entre indivíduos e pode variar em uma extensão muito maior quanto 

maior o número de patologias pré-existentes (HIRSH, 1998). Quanto à dosagem semanal da 

varfarina, obtivemos um valor de 33,6 mg/semana, variando entre 7,5– 105 mg/semana. Entre 

os sujeitos que faziam uso da femprocumona a dosagem média semanal foi de 19 mg, variando 

de 7,5 – 46,5. Outros estudos buscaram verificar as diferenças na dosagem de acordo com o 

anticoagulante utilizado (LOURENÇO et al., 1997; SAWICKI, 1999). Observando-se os 
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resultados das dosagens semanais dos ACOs, sem considerar as indicações clínicas, ao 

compararmos nossos pacientes com os de outros estudos, constatamos que entre aqueles em 

uso de varfarina a dosagem semanal foi semelhante aos investigados por Lourenço et al.(1997). 

Nesse estudo, os pacientes faziam uso diário de um comprimido de 5 mg de varfarina. Quanto à 

femprocumona, obtivemos valor médio maior aos citados por Lourenço et al. (1997)(10,5 

mg/semana) e por Sawicki (1999)(17,8 mg/semana). 

O controle do INR na faixa terapêutica é o principal fator a ser considerado na 

profilaxia das principais complicações decorrentes do uso do ACO, ou seja, eventos 

hemorrágicos ou trombóticos. Entre os 178 sujeitos estudados, 74 (41,6%) apresentaram 

complicações decorrentes do uso do ACO. Entre eles, a grande maioria (70, 94,6%) sofreu 

eventos hemorrágicos. A necessidade de internação foi constatada em 28 (38,4%) dos pacientes 

com complicações. Resultados semelhantes quanto à freqüência de episódios hemorrágicos 

também foram encontrados por outros investigadores (LOURENÇO et al., 1997; SANTOS et 

al., 2006; ANSELL et al., 2008) enquanto Handin; Loscalzo, (1996) observou uma 

porcentagem menor (7 a 10%) de complicações hemorrágicas em pacientes anticoagulados. 

Kimmel et al. (2007) avaliaram a influencia da adesão dos pacientes em relação à 

monitorização da anticoagulação e verificaram que a principal causa de um controle 

inadequado era a baixa adesão ao regime terapêutico. Em nosso estudo, investigamos entre os 

participantes, se eles haviam recebido informações referentes à terapia de anticoagulação, ao 

risco de sangramentos e de tromboembolismos e possíveis interações desse medicamento com 

alimentos e outras drogas. Verificamos que maioria referiu ter sido orientada quanto a esses 

aspectos, principalmente com relação ao risco de sangramentos (90,6%).  

Consideramos que outro aspecto importante na determinação da adesão ao tratamento é 

a percepção que os indivíduos têm sobre a TAO. Assim, investigamos essa percepção a fim de 

buscarmos subsídios para um futuro planejamento da assistência de enfermagem no local do 
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estudo. Verificamos que a maioria dos sujeitos não considerou que esse medicamento interferia 

em suas vidas. Esse resultado foi semelhante ao de outros pesquisadores (LANCASTER et al., 

1991; BARCELLONA et al., 2000). A avaliação dos participantes sobre o tratamento é um 

indicador que favorece a sua adesão ao tratamento, embora não seja o único a ser considerado.  

Metade dos nossos participantes (51,1%) relatou uma preocupação com os efeitos 

colaterais do medicamento. Entretanto, a maioria acreditava na melhora de sua saúde após o 

uso do ACO (73,3%) e previa um bom prognóstico com relação a sua saúde (80,6%). No 

estudo de Lancaster et al. (1991), uma porcentagem maior de sujeitos (79,2%) relatou não se 

preocupar com os efeitos do medicamento. 

A associação entre a percepção frente ao tratamento com o ACO e a qualidade de vida 

dos pacientes também tem sido investigada. Por exemplo, o estudo de Casais et al (2005) 

verificou que percepções positivas em relação ao tratamento estavam relacionadas à melhor 

qualidade de vida.  

Em nosso estudo, procuramos investigar a qualidade de vida relacionada à saúde dos 

pacientes em uso de anticoagulação oral. Essa investigação se justifica diante da complexidade 

clínica do grupo estudado no qual vários aspectos da saúde e do tratamento podem influenciar a 

qualidade de suas vidas. Para essa avaliação utilizamos o instrumento SF-36 e constatamos 

entre seus oito domínios uma melhor avaliação para Aspectos sociais (M=82) e pior para 

Aspectos físicos (M=54,8) sendo que os outros seis domínios tiveram médias semelhantes, 

entre 60,8 (Dor) e 69,0 (Estado geral de saúde). Com relação ao domínio menos comprometido 

na avaliação da QVRS, verificamos que Aspectos sociais (M=82,0) apresentou a maior média 

entre os oito domínios, resultado semelhante encontrado em outro estudo (SAMSA et al. 2004). 

Esse resultado reflete que entre os participantes, seu estado de saúde e tratamento não 

interferiram no seu relacionamento social. Já no estudo de Casais et al. (2005), embora este não 

tenha sido o domínio menos comprometido, apresentou média próxima de 70 (68,2). 
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Já o domínio Aspectos físicos foi o mais comprometido entre os participantes com 

média de 54,8. Resultado similar foi encontrado no estudo de Samsa et al. (2004), porém outros 

domínios apresentaram médias menores que a nossa, respectivamente nos domínios 

Capacidade funcional (M=45,3), Vitalidade (M=51,8) e Estado geral de saúde (M=53,3). 

Esses resultados refletem o comprometimento que os pacientes tinham para a realização de 

atividades diárias ou no trabalho em decorrência do seu estado de saúde e tratamento. No 

estudo de Casais et al. (2005) embora o domínio mais comprometido tenha sido Dor, outros 

domínios como Capacidade funcional (M=50,0), Vitalidade (M=54,4) e Estado geral de saúde  

 (M+53,7) tiveram valores médios abaixo de 60. Em estudo que verificou a associação de 

doenças crônicas com melhor ou pior qualidade de vida, os autores apresentam que doenças 

cardíacas refletem maior comprometimento das funções físicas em relação às funções 

emocionais e sociais (SPRANGERS et al., 2000). 

Nosso estudo tinha como um de seus objetivos analisar as associações entre qualidade 

de vida relacionada à saúde com a idade e o sexo dos participantes. Detectamos a associação 

entre qualidade de vida relacionada à saúde com a idade nos domínios Capacidade funcional e 

Dor. Para a Capacidade funcional, a melhor avaliação foi entre os pacientes com menos de 40 

anos e pior para os idosos. Esse resultado confirma nossa percepção inicial de que indivíduos 

mais jovens apresentam melhor capacidade funcional, ou seja, menor limitação física para 

realizarem atividades (vigorosas ou atividades da vida diária) quando comparados aos idosos. 

Casais et al. (2005) também constataram que pacientes mais jovens apresentaram melhor 

qualidade de vida. Em nosso estudo, o domínio Dor teve a melhor avaliação entre os mais 

idosos e a pior entre os indivíduos com idade entre 40 e 59 anos. Assim, entre os idosos 

constatamos uma menor freqüência no relato da dor e sua menor interferência na vida desses 

pacientes. Com relação à associação entre as medidas dos domínios do SF-36 e o sexo dos 

pacientes, constatamos que a melhor avaliação da QVRS foi entre os pacientes do sexo 
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masculino, respectivamente, nos domínios Saúde Mental e Dor, ou seja, indivíduos do sexo 

masculino apresentaram melhor saúde mental e dor quando comparados as mulheres. Resultado 

semelhante foi encontrado em outros estudos (GADISSEUR et al., 2003; CASAIS et al., 2005; 

SPRANGERS et al., 2000). 

Com relação à associação entre as medidas dos domínios do SF-36 com o tempo de uso 

do ACO, verificamos que a QVRS é melhor entre aqueles em tratamento a longo prazo (acima 

de 10 anos de uso do ACO) e pior para aqueles com pouco tempo (menos de um ano). Casais et  

al. (2005) verificaram que a QVRS de pacientes com menos de um ano de terapêutica se 

caracterizava por baixos escores do SF-36. Entretanto os autores não descrevem os valores 

encontrados para cada um dos domínios do instrumento, o que impossibilita a comparação com 

os nossos resultados. 

É muito provável que a associação da QVRS com o tempo de uso do ACO esteja 

relacionada ao período de adaptação e mudança de hábitos decorrentes da terapia. De acordo 

com nossos resultados, acreditamos que indivíduos com tempo de uso acima de 10 anos, já se 

adaptaram no que diz respeito à mudança de hábitos alimentares e comportamentais, bem como 

a dosagem e possíveis efeitos colaterais do medicamento.  

Quanto à associação da QVRS com a presença de complicações decorrentes do ACO, 

não constatamos diferenças estatisticamente significante entre os dois grupos (com e sem 

complicações) em nenhum domínio do SF-36. Esse resultado foi semelhante ao descrito por 

Casais e colaboradores (2005), mas difere daqueles apresentados por outros autores quando 

constataram que a presença de complicações, sejam elas hemorrágicas ou tromboembólicas, 

estava associada com uma pior QVRS (LANCASTER et al., 1991; KULLINNA et al., 1999; 

SAWICKI, 1999).  

Quando investigamos a associação entre a QVRS e a indicação clínica do ACO, 

constatamos diferenças estatisticamente significantes para as medidas dos domínios Aspectos 
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físicos (p= 0,04) e Capacidade funcional (p= 0,03), entre os três grupos de pacientes. No 

primeiro domínio, os pacientes com indicação pelo uso de prótese cardíaca metálica referiram 

melhor avaliação desse domínio do que os demais pacientes. No domínio Capacidade 

funcional, o mesmo resultado foi observado, no entanto, nesse domínio, os pacientes com 

outras indicações clínicas reportaram melhor avaliação do que aqueles com FA, o que não 

ocorreu na avaliação do domínio Aspectos físicos. Esses resultados também foram observados 

por Casais et al. (2005), também verificaram uma melhor avaliação da QVRS nos indivíduos 

com prótese cardíaca metálica comparados aos indivíduos com diagnóstico de fibrilação atrial. 

Nossos resultados confirmaram a associação entre a presença de complicações pelo uso 

de ACO e o relato de falta de orientações prévias recebidas pelos pacientes sobre essa 

terapêutica. Alguns estudos vêm sendo realizados com a proposta de investigar a associação do 

conhecimento/orientações no controle do tratamento, com a redução de complicações e adesão 

ao tratamento (SHARIF, 2005; ZEOLLA, 2006). Kullina et al. (1999), Tang et al. (2003), 

Gadisseur et al. (2004) e Voller et al. (2004) têm indicado uma relação entre as orientações 

prévias recebidas e a diminuição das complicações decorrentes do uso do ACO, bem como 

limitações na vida diária, proporcionando melhor QVRS a esses indivíduos.  
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6 - CONCLUSÕES 

 

Segundo os objetivos propostos e resultados obtidos neste estudo realizado com 178 

pacientes no ambulatório de Anticoagulação Oral do HCFMRP-USP verificamos: 

- maior número de pacientes do sexo feminino, com idade média de 55,6 anos, 

aposentados, com 1º. Grau incompleto, renda familiar média de 896,3 reais e procedentes de 

Ribeirão Preto e de outras cidades do estado de São Paulo. 

- que a maioria dos indivíduos faziam uso de varfarina, sendo o tempo médio de uso 

de sete anos e a indicação mais freqüente a presença de prótese cardíaca metálica. A dose 

média dos ACOs foi de 33,6 mg/semana, 41,6% dos pacientes apresentaram complicações 

decorrentes do seu uso. Como fonte de auxílio para o tratamento com o anticoagulante oral, 

70,2% indivíduos utilizavam o Sistema Único de Saúde. A maioria dos participantes não 

considerou que esse medicamento interferia em suas vidas, embora se preocupassem com os 

efeitos colaterais do ACO e acreditassem na melhora atual e futura pelo uso do medicamento. 

- associação entre qualidade de vida relacionada à saúde com idade dos pacientes, 

constatamos diferenças estatisticamente significantes apenas nos domínios Capacidade 

funcional e Dor. O domínio Capacidade funcional teve a melhor avaliação entre os pacientes 

com menos de 40 anos e pior para os mais idosos, já o domínio Dor teve a melhor avaliação 

entre os mais idosos e pior nos indivíduos com idade entre 40 e 59 anos. 

- associação entre qualidade de vida relacionada à saúde com o sexo dos pacientes, 

constatamos diferenças estatisticamente significantes entre os indivíduos nos domínios Saúde 

mental e Dor, sendo que nesses domínios a melhor avaliação foi entre os indivíduos do sexo 

masculino. 

- associação entre qualidade de vida relacionada à saúde com o tempo de uso do ACO, 

constatamos diferenças estatisticamente significantes entre os grupos nos domínios 
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Capacidade funcional e Estado geral de saúde. Entretanto, observamos que a avaliação dos 

pacientes na maioria dos domínios da QVRS, foi melhor entre aqueles pacientes em 

tratamento a longo prazo (acima de 10 anos de uso do ACO) e pior para aqueles com pouco 

tempo (menos de um ano) de uso dos ACOs.   

- a não associação entre QVRS e presença de complicações, ou seja, não constatamos 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos.  

- Outra associação analisada foi relacionada à indicação da terapêutica, na qual 

constatamos diferenças significantes entre os indivíduos nos domínios Aspectos físicos e 

Capacidade funcional, sendo que a melhor avaliação foi entre os pacientes com prótese 

cardíaca metálica. 

- Quanto à associação entre a presença de complicações pelo uso do ACO com a 

presença de orientações prévias, constatamos relação estatisticamente significante, ou seja, em 

nosso estudo obtivemos que a maioria dos pacientes que recebeu informações prévias sobre 

complicações do uso do ACO não apresentaram complicações decorrentes da TAO. 
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Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde e atitudes frente ao tratamento dos 

pacientes em uso da TAO nos permite planejar uma assistência baseada na avaliação que 

esses indivíduos têm sobre a terapia e de como o medicamento compromete suas vidas. Tais 

avaliações são importantes ferramentas para o acompanhamento clínico dos pacientes seja por 

enfermeiros ou por outros profissionais da saúde. 

As associações encontradas entre a QVRS e algumas características sócio 

demográficas (idade e sexo) e clínicas (indicação da terapêutica, tempo de uso do 

medicamento, informações prévias sobre o tratamento e presença de complicações) poderão 

auxiliar os profissionais da saúde no planejamento da assistência a esses pacientes.  

Duas limitações do nosso estudo sevem ser consideradas: a avaliação dos sujeitos em 

apenas um momento do tratamento e abordar exclusivamente pacientes atendidos em hospital 

público. 

A abordagem do tipo transversal não nos possibilita concluir causalidade entre as 

variáveis estudadas e, por isso, sugerimos estudos longitudinais que acompanhem os pacientes ao 

longo do tratamento com ACO. A segunda limitação é a participação de pacientes 

predominantemente com baixa renda mensal e pouca escolaridade. Tais características podem 

prejudicar o seguimento da TAO e ter influenciado na compreensão dos pacientes ao 

responderem os instrumentos usados para avaliar QVRS e atitudes frente ao tratamento. 

Sugerimos que outros grupos de pacientes em uso de ACO sejam investigados para podermos 

avaliar com maior pertinência como essas variáveis se apresentam nesses grupos. 

Embora com as limitações citadas, consideramos que este estudo contribui para ampliar 

o conhecimento dos profissionais de saúde sobre os pacientes em uso de ACO, nesta região do 

Brasil. 
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9 - ANEXOS 

 
Anexo 1 
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Anexo 2 

 
 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão informados de como 
você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas atividades de vida diária. Responda cada questão marcando 
a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em como responder, por favor, tente responder o melhor 
que puder.  

 
1. Em geral, você diria que sua saída é:                    (circule uma) 
-Excelente................................................................................1 
-Muito boa...............................................................................2 
-Boa.........................................................................................3 
-Ruim.......................................................................................4 
-Muito ruim..............................................................................5 
 
2. Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora?                       

(circule uma) 
Muito melhor agora do que um ano atrás............................1 
Um pouco melhor agora do que um ano atrás.....................2 
Quase a mesma coisa de um ano atrás.................................3 
Um pouco pior agora do que há um ano atrás.....................4 
Muito pior agora do que um ano atrás.................................5  
 
3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. 

Devido a sua saúde, você tem dificuldades para fazer essas atividades? Neste caso, quanto? 
(circule um numero em cada linha) 

Atividades Sim. Dificulta 
muito 

Sim. 
Dificulta um 

pouco. 

Não. Não 
dificulta de 

modo 
algum. 

a. Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais 
como correr, levantar objetos pesados, participar em 
esportes árduos 

1 2 3 

b. Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, 
passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c. Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 
d. Subir vários lances de escada 1 2 3 
e. Subir um lance lances de escada 1 2 3 
f. Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 
g. Andar mais de um quilometro 1 2 3 
h. Andar vários quarteirões 1 2 3 
i. Andar um quarteirão 1 2 3 
j. Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: versão adaptada para o português por Ciconelli (1997) do instrumento (SF-36) (WARE; 
SHERBOURNE, 1992).  
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4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o sue trabalho ou com 
alguma atividade diária regular, como conseqüência da sua saúde física? 

 
(circule uma em cada linha) 

 Sim Não 
a. Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou as outras atividade? 

1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades? 1 2 
d. Teve dificuldades de fazer seu trabalho ou outras atividades 
(p.ex.:necessitou de um esforço extra)? 

1 2 

 
5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou com 

alguma atividade diária regular, como conseqüência de algum problema emocional (como sentir-se 
deprimido ou ancioso)? 

 
(circule uma em cada linha) 

 Sim Não 
a. Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou as outras atividade? 

1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado 
como geralmente faz? 

1 2 

 
6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira a sua saúde física ou problemas emocionais nas suas 

atividades sociais normais, em relação a família, vizinhos, amigos, ou em grupo?  
                                                  (circule uma) 

• De forma nenhuma..............................................1 
• Ligeiramente .......................................................2 
• Moderadamente...................................................3 
• Bastante...............................................................4 
• Extremamente......................................................5 
 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 
                                                          (circule uma) 

• Nenhuma..............................................................1 
• Muito Leve.. ........................................................2 
• Leve......................................................................3 
• Moderada..............................................................4 
• Grave.....................................................................5 
• Muito grave...........................................................6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: versão adaptada para o português por Ciconelli (1997) do instrumento (SF-36) (WARE; 
SHERBOURNE, 1992).  
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8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo tanto o 
trabalho, fora de casa e dentro de casa)? 

                                                              (circule uma) 
• De forma nenhuma................................................1 
• Ligeiramente .........................................................2 
• Moderadamente.....................................................3 
• Bastante.................................................................4 
• Extremamente........................................................5 

 
9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 

4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma reposta que mais se aproxima da maneira como você 
se sente. Em relação as 4 últimas semanas: 

(circule um número em cada linha) 
 Todo 

tempo 
A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a. Quanto tempo você tem se 
sentido cheio de vontade, cheio 
de força? 

      

b. Quanto tempo voce tem se 
sentido uma pessoa muito 
nervosa? 

      

c. Quanto tempo você tem se 
sentido tão deprimido que nada 
pode animá-lo? 

      

d. Quanto tempo você tem se 
sentido calmo ou tranquilo? 

      

e. Quanto tempo você tem se 
sentido com muita energia? 

      

f. Quanto tempo você tem se 
sentido desanimado e abatido? 

      

g. Quanto tempo você tem se 
sentido esgotado? 

      

h. Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa feliz? 

      

i. Quanto tempo você tem se 
sentido cansado? 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: versão adaptada para o português por Ciconelli (1997) do instrumento (SF-36) (WARE; 
SHERBOURNE, 1992).  
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10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)? 

                                                        (circule uma) 
• Todo o tempo...............................................................1 
• A maior parte do tempo................................................2 
• Alguma parte do tempo................................................4 
• Uma pequena parte do tempo.......................................5 
 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 
(circule um número em cada linha) 

 Definiti-
vamente 
verdadeiro 

A maioria das 
vezes 
verdadeiro 

Não 
sei 

A maioria das 
vezes 

Definiti-
vamente falsa 

a. Eu costume adoecer um 
pouco mais facilmente que 
as outras pessoas 

     

b. Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa que 
eu conheço 

     

c. Eu acho que minha 
saúde vai piorar 

     

d. Minha saúde é 
excelente 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: versão adaptada para o português por Ciconelli (1997) do instrumento (SF-36) (WARE; 
SHERBOURNE, 1992).  
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Anexo 3 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO SOBRE AS ATITUDES DO PACIENTE FRENTE À TERAPIA 
ANTICOAGULANTE ORAL 

 
 
 

                                                         
 Verdadeira Falsa Não tem Certeza 
O uso da warfarina 
restringe meu estilo 
de vida 

   

Eu me preocupo com 
os efeitos colaterais 
da warfarina 

   

Freqüentes testes 
sanguíneos me 
incomodam 

   

Eu deveria realizar 
mais atividades 
físicas se eu não 
fizesse o uso da 
warfarina 

   

Minha saúde está 
melhor do que era 
antes após o uso da 
warfarina  

   

O uso da warfarina 
poderia proporcionar 
minha saúde melhor 
no futuro. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: LANCASTER, T.R. et al. The impact of long-term warfarin therapy on quality of life: evidence from a 
randomized trial. Arch Intern Med., v.151, p.1944-49, Oct., 1991. 
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10 - APÊNDICES                       

Apêndice 1 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Nome da pesquisa: “Avaliação das propriedades psicométricas do instrumento Notthingham Health Profile como 
medida da qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes em uso de anticoagulação oral”. 
 
Estamos realizando um estudo para testar e tornar válido para os brasileiros um questionário, que ajuda os 
profissionais da saúde a avaliar qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes que tomam o medicamento 
chamado de anticoagulante oral. A sua participação neste estudo é voluntária. Caso decida participar, você irá 
responder uma entrevista sobre como você sente em algumas situações do seu dia a dia e avalia alguns aspectos 
da sua vida. O tempo da entrevista é de meia hora. Embora sua participação não lhe traga nenhum benefício 
diretamente, os resultados deste estudo nos ajudarão a conhecer como os pacientes em tratamento com 
anticoagulação oral lidam o seu tratamento e futuramente poderemos propor um atendimento para enfrentar 
melhor esse tratamento. Garantimos que durante a sua participação, não haverá riscos, constrangimentos e 
tampouco custos e asseguramos que você não será identificado. Além disso, garantimos responder a qualquer 
esclarecimento de dúvidas a respeito da pesquisa, a retirada do seu consentimento e deixar de participar da 
pesquisa a qualquer momento, sem que isso traga prejuízo no seu atendimento no HC. Os dados obtidos serão 
utilizados unicamente para fins de pesquisa.  
 
EU _______________________________________________________________, 
RG_____________________,abaixo assinado, tendo recebido as informações acima, e ciente dos meus direitos 
abaixo relacionados, concordo em participar. 
1. 
 

A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida a respeito 
dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com a pesquisa e o 
tratamento a que serei submetido. 

2. A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a qualquer momento, 
sem que isso traga prejuízo à continuidade do meu tratamento.  

3. A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial da informação 
relacionada a minha privacidade. 

4. O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, ainda que esta possa 
afetar a minha vontade de continuar dele participando. 

5.  O compromisso de que serei devidamente acompanhado e assistido durante todo o período de minha 
participação no projeto, bem como de que será garantida a continuidade do meu tratamento, após a 
conclusão dos trabalhos da pesquisa.   

 
 
 
_______________________________                         __________________________ 
Prof. Dra. Rosana Apda Spadoti Dantas                     Inaiara Scalçone Almeida Corbi Tel: (0xx16) 3602-3402                       
Tel: (0xx16) 3332-7870 
 

Ribeirão Preto, ______ de _____________ de ______ 
 
 

                                                                         ____________________________ 
      Assinatura do participante 
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Apêndice 2 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA E CLÍNICA 
 

 

A- DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

Nome/iniciais:.............................................................................................................................. 

Endereço:..................................................................................................................................... 

Fone para contato:...........................Sexo: (   ) feminino  (   ) masculino   

Data de nascimento: ........./........../.........  Idade: ...........anos 

Raça: (   ) branca  (   ) negra   (   ) parda  (   ) amarela  (   ) outras: ............................................ 

Estado civil: (   ) solteiro  (   ) casado   (   ) viúvo  (   ) separado  (   ) união consensual 

Religião: (   ) católica   (   ) evangélica   (   ) espírita   (   ) Outra................................................ 

Nível de instrução: ............anos (que freqüentou a escola-ensino formal) 

Renda familiar: 

(   ) menor que três salários mínimos ( menor que R$ 1.311 ) 

(   ) de três a seis salários  mínimos (R$ 1.311 a R$ 2.622 ) 

(   ) de seis a dez salários mínimos  (R$ 2.622 a R$ 4.370 ) 

(   ) acima de dez salários mínimos  ( acima de R$ 4.370 ) 

Número de pessoas que residem na sua casa com você:...........pessoas 

Em relação ao suporte financeiro que você utiliza para seu tratamento com ACO: 

(   ) possui recursos para tratamento médico particular 

(   ) possui convênio / seguro saúde 

(   ) conta com ajuda de familiares  

(   ) utiliza serviços de saúde conveniados ao SUS 

(   ) outros..................................................................................................................................... 
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      B- DADOS CLÍNICOS 

Diagnóstico médico para indicação do ACO: ............................................. 

Data do início da terapia anticoagulação oral:...../....../.....       

 

 

 Tempo de TAO =  

Entrevista:  

Data: ....../....../.......      II: ............. T:............  Duração:..................... 

Dose de anticoagulante em uso atualmente (em mg/ semana):.....mg/semana. 
 
Data da última coleta de sangue para verificar INR: ......../........./.......... 

Freqüência de mensuração de INR ......vezes por .............. 
Valor do INR na data da entrevista:............... 
Apresentou eventos hemorrágicos ou trombóticos durante o uso do anticoagulante 
oral?  
(   )Sim (   ) Não.    Se sim,   (  ) hemorrágico  (  ) trombótico 
Data do evento mais recente:...Motivou internação hospitalar? (  )Sim (   ) Não 
Como você adquire seu anticoagulante oral? 
(   ) renda própria   (   ) renda de familiares   (   ) renda do SUS (   ) convênio? 

Medicamentos em uso atualmente:.................................................................... 

Você recebe/recebeu informações sobre a terapêutica anticoagulante oral?  
(   ) Sim    (   ) Não  Quais?  
(   ) riscos de sangramento (   ) riscos de trombos   (   ) necessidade do uso    
(   ) interações alimentares   (   ) interações medicamentosas   (   ) Outros....... 
Se você recebeu alguma informação referida anteriormente, você a vulga importante?(  
)Sim    (   ) Não.  Por que? ........................................................... 
Você já interrompeu alguma vez a sua terapia com anticoagulação oral?  
(   ) Sim    (   ) Não.  Por que?  ........................................................................... 
As medicações que você utiliza usualmente, você as toma apenas com indicação 
médica? (   ) Sim (   ) Não 
Você deixa/deixou de fazer algo do seu dia a dia, após o início da terapia de 
anticoagulação oral? 
(   ) Sim    (   ) Não. O que?................................................................................. 
Você se sente/sentia incomodado com alguma restrição alimentar necessária devido à 
terapêutica? (   ) Sim    (   ) Não 
Você deixa/deixou de realizar coisas que te proporcionam/proporcionavam prazer 
depois que iniciou a terapia e anticoagulação oral? (   ) Sim    (   ) Não 
Você se sente excluído, em algumas situações, por usar o anticoagulante oral?  (   ) 
Sim    (   ) Não 
Você se sente incomodado com as coletas sangüíneas freqüentes? (   ) Sim    (   ) Não 
O que mais te incomodou após o inicio da terapia anticoagulante oral?............ 


