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Muller AG. Características da fadiga no pré e pós-operatórios de cirurgia de 
revascularização do miocárdio. [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, 
Universidade de São Paulo; 2017. 

RESUMO 

Introdução: Fadiga é um fenômeno complexo e multifatorial que foi aceito como um 
diagnóstico de enfermagem pela NANDA-Internacional em 1988. Pouco se conhece 
acerca das características da fadiga em pacientes com DAC crônica no pré e pós-
operatórios de cirurgia de revascularização do miocárdio(RM). Futuramente, esse 
conhecimento poderá contribuir para guiar o enfermeiro no delineamento e na 
implementação de intervenções, com vistas ao alcance de resultados positivos na 
saúde dessas pessoas. Objetivo: Analisar as características da fadiga em pacientes 
com DAC crônica no pré e no pós-operatórios de cirurgia de RM. Método: Estudo 
longitudinal, prospectivo e analítico realizado em hospital de referência em cardiologia 
em São Paulo, entre maio e dezembro de 2016. Foram incluídos inicialmente 159 
pacientes e excluídos 22, na avaliação pré-operatória. Em relação à avaliação pós-
operatória foram excluídos dois pacientes e houve perda de seguimento de 15. A 
coleta de dados foi realizada no pré-operatório e pós-operatório. A fadiga foi avaliada 
pela Dutch Fatigue Scale (DUFS) e a fadiga ao esforço pela Dutch Exertion Fatigue 
Scale (DEFS). Para verificar a prevalência/incidência de fadiga e de fadiga ao esforço, 
utilizou-se teste diagnóstico e o ponto de corte daquelas escalas foi estabelecido por 
meio da curva Receiver Operator Characteristics (ROC). Depressão, dor, dispneia e 
qualidade e eficiência do sono foram avaliadas por instrumentos validados. A 
consistência interna dos instrumentos foi verificada por meio do coeficiente alfa de 
Cronbach. Para verificar a associação da fadiga e da fadiga ao esforço com as 
variáveis pré e pós-operatórias foram utilizados os testes t de student, análise de 
variância (ANOVA), coeficiente de correlação de Pearson e coeficiente de correlação 
tau de Kendall e o modelo de regressão linear. O nível de significância adotado foi de 
5%. Resultados: Foram incluídos 137 participantes em pré-operatório de cirurgia de 
RM (75,9%, sexo masculino; 62,4 ± 8,3 anos). Os pontos de corte estabelecidos para 
a fadiga e fadiga ao esforço foram, respectivamente, 18,5 (DUFS) e 17,5 (DEFS). A 
prevalência de fadiga e fadiga ao esforço no pré-operatório foi de 67,2% e a incidência 
de fadiga no pós-operatório foi de 21,7%. O escore médio da DUFS foi 23,3 ± 8,4 no 
pré-operatório e 23,0 ± 8,4 no pós- operatório; e da DEFS foi 23,8 ± 9,8 no pré-
operatório. A análise de regressão linear mostrou que os fatores preditivos de fadiga 
(DUFS) avaliada no pré-operatório foram depressão e qualidade do sono; para a 
fadiga ao esforço (DEFS) foram depressão, qualidade do sono e sedentarismo. O fator 
pré-operatório preditivo de fadiga (DUFS) avaliada no pós-operatório foi a depressão. 
Os fatores pós-operatórios, que permaneceram no modelo de regressão, associados 
à fadiga (DUFS) avaliada no pós-operatório foram dor e dispneia. Conclusão: 
Pacientes com DAC apresentam relevante fadiga e fadiga ao esforço no pré e pós-
operatórios de cirurgia de RM. Depressão é um fator preditivo de fadiga no pré e pós-
operatórios de cirurgia de RM. Qualidade do sono e sedentarismo são fatores 
preditivos de fadiga ao esforço no pré-operatório. Por sua vez, dor e dispneia se 
associaram com a intensidade de fadiga no pós-operatório.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Fadiga. Revascularização miocárdica. 
Cardiologia. Depressão. Sono. Dispneia. Dor. Doença das Coronárias. 



 
 

Muller AG. Characteristics of fatigue in the pre- and postoperative periods of coronary 
artery bypass grafting. [thesis]. São Paulo: School of Nursing, University of São Paulo; 
2017. 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: Fatigue is a complex, multifactorial phenomenon that it was accepted 
as a diagnosis by NANDA-International in 1988. Little is known about the 
characteristics of fatigue in patients with chronic CAD in the pre and postoperative 
periods of coronary artery bypass grafting (CABG). In the future, this knowledge may 
contribute to guide the nurse in the design and implementation of interventions, in order 
to achieve positive results in the health of these people. Aim: To analyze the 
characteristics of fatigue in patients with chronic CAD in the pre- and postoperative 
periods of CABG. Methods: A longitudinal, prospective and analytical study performed 
at a Cardiology hospital in São Paulo, from May to December 2016. Initially, 159 
patients were included and 22 were excluded in the preoperative evaluation. 
Regarding the postoperative evaluation, two patients were excluded and there was a 
loss of follow-up of 15. Data collection was performed preoperatively and 
postoperatively. Fatigue was assessed by the Dutch Fatigue Scale (DUFS) and 
exertion fatigue, by the Dutch Exertion Fatigue Scale (DEFS). In order to evaluate the 
prevalence/incidence of fatigue and exertion fatigue, a diagnostic test was used and 
the cutoff point of those scales was established using the Receiver Operator 
Characteristics (ROC) curve. Depression, pain, dyspnea, and sleep quality and 
efficiency were evaluated by validated instruments. The internal consistency of the 
instruments was evaluated using the Cronbach's alpha coefficient. In order to evaluate 
the association of fatigue and fatigue with pre- and post-operative variables, Student's 
t tests, analysis of variance – ANOVA, Pearson's correlation coefficient, Kendall's tau 
correlation coefficient and  linear regression model were used. The level of significance 
was 5%. Results: 137 preoperative CABG participants were included (75.9% male, 
62.4 ± 8.3 years). The established cutoff point for fatigue and exertion fatigue was 18.5 
(DUFS) and 17.5 (DEFS), respectively. The preoperative prevalence of fatigue and 
exertion fatigue was 67.2% and the incidence of fatigue in the postoperative period 
was 21.7%. The mean DUFS score was 23.3 ± 8.4 in the preoperative period and 23.0 
± 8.4 in the postoperative period; the mean DEFS was 23.8 ± 9.8 preoperatively. The 
linear regression analysis showed that the predictive preoperative factors of fatigue 
(DUFS) were depression and sleep quality. The predictive preoperative factors of 
exertion fatigue (DEFS) were depression, sleep quality, and sedentary lifestyle. The 
only predictive preoperative factor of postoperative fatigue (DUFS) was depression. 
The postoperative factors that remained in the regression model associated with 
postoperative fatigue (DUFS) were pain and dyspnea. Conclusion: Patients with CAD 
have clinically relevant fatigue and exertion fatigue in the pre- and postoperative 
periods of CABG. Depression is a predictive factor of fatigue in the pre- and 
postoperative period of CABG. Sleep quality and sedentary lifestyle are predictive 
factors of preoperative exertion fatigue. In turn, pain and dyspnea were associated with 
the postoperative fatigue. 
 
KEY-WORDS: Nursing. Fatigue. Myocardial Revascularization. Cardiology. Depression. 

Sleep. Dyspnea. Pain. Coronary Disease. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

 
 

Este estudo teve a finalidade de analisar as características da fadiga em 

pacientes com Doença Arterial Coronariana (DAC) crônica no pré e pós-operatórios 

de cirurgia de revascularização do miocárdio (RM). Características da fadiga são, para 

os propósitos desta pesquisa, suas manifestações (presença, intensidade e 

“sintomas”) e as variáveis que a influenciam (sociodemográficas e clínicas) ou são 

influenciadas por ela (tempo de internação). 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são altamente prevalentes em países 

desenvolvidos e em alguns países emergentes, como o Brasil(1-5). São responsáveis 

por elevada carga de morbidade e mortalidade(4), afetam de forma importante a 

qualidade de vida, além de apresentarem expressivo custo econômico e social(4, 6, 7). 

Estima-se que mais de 85 milhões de norte-americanos adultos tenham, pelo 

menos, um tipo de DCV(4). Dados da população brasileira evidenciam que, em 2016, 

houve mais de 1,1 milhão de internações e 95.173 óbitos por DCV. A taxa de 

mortalidade por doenças do aparelho cardiocirculatório, no mesmo ano, foi de 8,48%, 

sendo que a região Norte apresentou a maior taxa (9,82%), seguido pela região 

Nordeste (9,31%), Centro-oeste (8,78%), Sudeste (8,71%) e Sul (6,79%)(8). 

Dentre as DCV, a DAC foi responsável por 47,7% dos óbitos nos Estados 

Unidos, em 2011. Projeções mostram que, naquele país, a prevalência de DAC terá 

incremento de 18% até 2030 em relação ao ano de 2013, ano em que 4% dos norte-

americanos relataram evento de infarto do miocárdio(4).  

No Brasil, a taxa bruta de mortalidade por DAC crônica entre os anos de 1996 

e 2011 permaneceu relativamente estável. No entanto, ao analisar separadamente os 

dados das regiões do país, observou-se que tal taxa aumentou no Nordeste, enquanto 

manteve-se estável ou teve ligeiro declínio nas demais(9). No ano de 2016, no Brasil, 

foi registrada taxa de mortalidade por infarto agudo do miocárdio (IAM) de 6,28/100 

habitantes e para outras doenças isquêmicas do coração de 2,71/100 habitantes(8). 
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A DAC se caracteriza por redução da luz arterial e consequente diminuição de 

aporte de oxigênio para o miocárdio. O processo de aterosclerose é o principal fator 

etiológico da DAC crônica; seu início parece estar relacionado à agressão endotelial 

causada pela presença e intensidade de fatores de risco cardiovascular, como a 

dislipidemia (DLP), a hipertensão arterial (HA), o diabetes, o tabagismo, o 

sedentarismo, o histórico familiar de DAC e o sobrepeso e a obesidade(3, 4, 10). 

Sinais e sintomas como dispneia, angina, ansiedade, depressão, distúrbios do 

sono, palpitações, edema, disfunção de ventrículo esquerdo e fadiga podem estar 

presentes em pacientes com DAC e levam à piora na qualidade de vida(4, 10-13). Dentre 

esses sintomas, o estudo da fadiga em pacientes com DAC tem despertado o 

interesse de vários pesquisadores, incluindo a área da enfermagem(11, 14-20). 

Pesquisadores verificaram que a fadiga ocorre em pacientes com DAC no pré 

e no pós-operatório de cirurgia de RM, sua prevalência pode variar de 42% a 62%(11, 

15, 16, 18, 19, 21, 22). O impacto negativo da fadiga em resultados do paciente, como 

prejuízo na qualidade de vida e na funcionalidade psicossocial e fisiológica, tem sido 

relatado(11, 19, 23, 24).  

É importante ressaltar que a fadiga é um diagnóstico de enfermagem aceito 

pela NANDA-Internacional (NANDA-I) desde 1988(25). Tiesinga, Dassen e Halfens 

(1998) desenvolveram escalas de medida de fadiga com base nas características 

definidoras desse diagnóstico de enfermagem e em atividades identificadas como 

relacionadas à fadiga ao esforço(26, 27). Dispor de instrumentos que avaliem a fadiga 

na perspectiva da enfermagem  é importante porque o conceito de fadiga pode variar 

nas diferentes ciências/profissões. Nesse sentido, investigar as características da 

fadiga sob a ótica da enfermagem poderá contribuir para guiar o enfermeiro no 

delineamento e na implementação de intervenções, com vistas ao alcance de 

desfechos positivos na saúde dessas pessoas.  

Até onde se sabe, há apenas um estudo realizado na Lituânia, em 2010(28), de 

análise psicométrica das propriedades das escalas desenvolvidas por Tiesinga, 

Dassen e Halfens (1998)(27) em pacientes com DAC crônica. Além disso, não se 

observou estudos que utilizaram essas escalas em indivíduos no pré e pós-

operatórios de cirurgia de RM. Nesse contexto, o presente estudo foi proposto para 

responder às seguintes perguntas de pesquisa: 
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a) Qual é a prevalência e a intensidade da fadiga e da fadiga ao esforço 

em pacientes com DAC crônica? 

b) Qual é a incidência e a intensidade da fadiga no pós-operatório de 

cirurgia de RM? 

c) Quais são as variáveis sociodemográficas e clínicas associadas à fadiga 

e à fadiga ao esforço no pré e no pós-operatórios de cirurgia de RM? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

 Analisar as características da fadiga e da fadiga ao esforço em pacientes 

com doença arterial coronariana crônica no pré e no pós-operatórios de 

cirurgia de revascularização do miocárdio. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Descrever as características sociodemográficas e clínicas dos 

participantes; 

 Identificar a prevalência e a intensidade de fadiga e de fadiga ao esforço 

no pré-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio; 

 Identificar a incidência e a intensidade de fadiga no pós-operatório de 

cirurgia de revascularização do miocárdio; 

 Verificar se há variáveis sociodemográficas e clínicas associadas à 

fadiga no pré e pós-operatórios de cirurgia de revascularização do 

miocárdio. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 DEFINIÇÃO DE FADIGA  

A fadiga é um termo de origem latina e francesa que vem sendo estudada há 

mais de um século(29). Diferentes termos têm sido utilizados para descrever a fadiga 

e, muitas vezes, são utilizados de forma intercambiável. Os termos mais 

frequentemente descritos na literatura são cansaço, exaustão, perda de energia e 

desgaste(29-32). É importante ressaltar, no entanto, que esses termos apresentam 

definições e atributos próprios.  

Trata-se de um fenômeno subjetivo, complexo e multifatorial(14, 29-33) que vem 

sendo estudado por muitas profissões como enfermagem, medicina, engenharia, 

educação física, psicologia, farmacologia, nutrição, odontologia, ergonomia e 

genética, porém, com diferentes propósitos e definições(29, 30, 33). Por exemplo, na 

psicologia pode ser considerado um estado de desgaste emocional; na educação 

física, descreve a exaustão muscular por esforço de repetição; e na odontologia, pode 

se referir ao desgaste de próteses dentárias parciais(33).  

Na área da saúde, uma definição de fadiga foi proposta por Ream e Richardson 

em 1996. Para esses autores, a fadiga é um fenômeno subjetivo, um sintoma 

desagradável que inclui sensações que afetam todo o corpo. É uma manifestação que 

varia desde cansaço até a exaustão, que, consequentemente, interfere na capacidade 

do indivíduo em realizar suas tarefas diárias(29). 

Estudo de análise de conceito, realizado por Mota, Cruz e Pimenta em 2005(33) 

definiu a fadiga na área da saúde como:  

“Verbalização de cansaço/canseira ou exaustão, diminuição da capacidade 
de realizar atividades habituais e a falta de alívio para essas manifestações 
mesmo com a aplicação de estratégias usuais de recuperação de energia, 
além de outras manifestações.” 

Na enfermagem, fadiga (00093) foi aprovada como um diagnóstico pela 

NANDA International (NANDA-I) em 1988, que o define como uma “sensação 

opressiva e prolongada de exaustão e capacidade diminuída para realizar trabalho 
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físico e mental no nível habitual”(25). Neste estudo será adotada a definição proposta 

pela NANDA-I para o diagnóstico de enfermagem fadiga. 

As características definidoras descritas na NANDA-I (2015)(25) são:  

“alteração na concentração, alteração na libido, apatia, aumento da 
necessidade de descanso, aumento dos sintomas físicos, cansaço, 
capacidade prejudicada para manter as rotinas habituais, capacidade 
prejudicada para manter o nível habitual de atividade física, culpa devida à 
dificuldade para cumprir com suas responsabilidades, desempenho ineficaz 
de papéis, desinteresse quanto ao ambiente que o cerca, energia insuficiente, 
introspecção, letargia, padrão de sono não restaurador (i.e., devido às 
responsabilidades de cuidador, práticas de paternidade/ maternidade, 
parceiro do sono) e sonolência.” 

 

Os fatores relacionados à fadiga descritos na NANDA-I (2015)(25) são:  

“ansiedade, aumento no esforço físico, barreira ambiental (p.ex., ruído 
ambiental, exposição à claridade/escuridão, temperatura/umidade do 
ambiente, ambiente desconhecido), condição fisiológica (p. ex., anemia, 
gestação, doença), depressão, desnutrição, estilo de vida não estimulante, 
estressores, evento de vida negativo, exigências do trabalho (p. ex., turno de 
trabalho, nível elevado de atividades, estresse), falta de condicionamento 
físico e privação de sono.” 

 

Considerando que a fadiga também pode estar associada ao esforço, Tiesinga, 

Dassen e Halfens, em 1996, introduziram o conceito de fadiga ao esforço. Na 

perspectiva dos autores, a fadiga per se não está necessariamente relacionada à 

realização de atividades, como por exemplo, as domésticas, sociais e de cuidado 

corporal; por sua vez, a fadiga ao esforço está diretamente relacionada a essas 

atividades(26, 27). 

3.2 INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA FADIGA 

Há na literatura diversos instrumentos para avaliar a fadiga quanto à gravidade 

ou intensidade, à duração, ao impacto na vida diária, a sua relação com desfechos 

funcionais e fatores preditivos(34). 

As escalas Dutch Fatigue Scale (DUFS) e a Dutch Exertion Fatigue Scale 

(DEFS) são curtas, de fácil aplicação e de autorrelato da intensidade da fadiga. A 

primeira foi desenvolvida conforme as características definidoras do diagnóstico de 

enfermagem fadiga da NANDA-I e a segunda com base em diferentes questionários 

sobre atividades diárias relacionadas aos domínios doméstico, corporal e social. A 
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DUFS mede a intensidade da fadiga e a DEFS, a intensidade da fadiga ao esforço(27). 

Fini e Cruz (2008) realizaram a validação e adaptação desses instrumentos para o 

uso no Brasil em pacientes com insuficiência cardíaca (IC)(35, 36). 

O Multidimensional Fatigue Inventory-20 (MFI-20) é um instrumento 

autoaplicável, curto e de fácil aplicação. Avalia cinco dimensões da fadiga (fadiga 

geral, fadiga física, fadiga mental, motivação reduzida e atividade reduzida) e 

proporciona informação a respeito da natureza da experiência e da intensidade da 

fadiga. Foi proposta, originalmente, como uma escala multidimensional. No entanto, 

estudo recente demonstrou sua unidimensionalidade. Está validado para uso em 

diversos países e tem sido amplamente utilizado em diferentes populações, como 

pacientes com câncer, DAC, síndrome da fadiga crônica (SFC) e Parkinson(11, 16, 18, 20, 

37-40).   

O Pictograma de Fadiga é uma escala ordinal, de autorrelato, composta por 

duas questões e cada uma delas é graduada por meio de cinco figuras legendadas. 

A primeira questão avalia a intensidade e a segunda o impacto da fadiga. Por ser 

breve e de fácil aplicação, parece ser útil para a assistência e pesquisa. Ainda, por 

conter ilustrações, acredita-se que seu uso possa ser vantajoso em indivíduos com 

baixa escolaridade ou extremamente debilitados. Foi validado para o uso no Brasil em 

pacientes com câncer, porém, não apresentou boas estimativas de validade para o 

uso em pessoas sadias(41, 42). 

O Identity Consequence Fatigue Scale (ICFS) é um instrumento de autorrelato, 

desenvolvido para avaliação da experiência e do impacto da fadiga perioperatória nas 

atividades diárias e na energia. Avalia cinco dimensões da fadiga: sensação de fadiga, 

sensação de vigor, impacto na concentração, impacto na energia e impacto nas 

atividades diárias. Os autores responsáveis pelo desenvolvimento desta escala 

referem que o ICFS possui uma estrutura clara e estável que oferece uma avaliação 

mais abrangente de fadiga em relação a outros instrumentos que avaliam a fadiga 

pós-cirúrgica(43). Foi utilizado para avaliar a fadiga em pacientes com DAC, mas 

apenas recententemente foi validado para uso no Brasil(44). 

A Escala de Fadiga de Piper – Revisada é um instrumento de autorrelato, 

multidimensional (dimensões comportamental, afetiva e sensorial/psicológica) que 

avalia a intensidade da fadiga. Foi validado para uso no Brasil em pacientes com 

câncer(45, 46). 
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O Fatigue Symptom Inventory (FSI) é um instrumento de autorrelato que avalia 

intensidade, duração e interferência da fadiga nos aspectos físico, cognitivo e 

emocional das atividades de vida diária. Foi utilizado para avaliar a fadiga em 

pacientes com DAC(14, 47). Até o momento, não há estudos publicados que verificaram 

as estimativas de validade para uso no Brasil. 

3.3 FADIGA EM CONDIÇÕES DE SAÚDE E DOENÇA 

A fadiga é uma condição que tem sido relatada em pessoas saudáveis e com 

diferentes doenças. Na população geral, a prevalência de fadiga pode variar de 17,2% 

a 24%(48-50). Estudo com pessoas saudáveis, atendidas na atenção primária, mostrou 

que 24% apresentaram fadiga por mais de um mês, sendo mais prevalente em 

mulheres do que em homens(49).  

A fadiga tem sido relatada em pessoas com câncer(45, 51-53), esclerose 

múltipla(54, 55), depressão(56) e doenças cardíacas(11, 14, 33, 35, 57), além de outras 

condições patológicas(58-61). 

Estudo mostrou que 77% de indivíduos com câncer submetidos a quimioterapia 

apresentaram fadiga. Dentre estes, 88% referiram que a fadiga interferiu 

significantemente em sua vida diária(51). Outro estudo evidenciou que a prevalência 

de fadiga em indivíduos com câncer foi de 75% e que a presença de náusea, distúrbio 

do sono e idade foram fatores de risco para esse fenômeno(53). Além disso, a fadiga 

pode interferir negativamente no convívio social e familiar, na realização de atividades 

como trabalhar, assim como, outras atividades de lazer(52).  

Cerca de 43,6% a 58,1% das pessoas com esclerose múltipla apresentam 

fadiga, sendo este um fator limitante da atividade física(55, 62, 63). Estudo observou que 

houve associação entre a intensidade da fadiga e a gravidade e o tempo em que o 

indivíduo apresentava esclerose múltipla. No entanto, não se observou associação da 

fadiga com a progressão da doença(62).   

A prevalência de fadiga em pessoas com insuficiência renal crônica (IRC) pode 

variar de 42% a 89% e é mais frequente em mulheres. A fadiga é um dos sintomas 

mais comumente referidos por pessoas com IRC avançada com prejuízos para a 

qualidade de vida e desfechos clínicos como depressão, ansiedade, má qualidade do 
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sono, anemia, inatividade física e outros. Além disso, pacientes que estão em terapia 

de hemodiálise referem maior intensidade da fadiga em comparação com a população 

geral(59, 60, 64). 

Pessoas com hipotireoidismo apresentam fadiga persistente e outros sintomas 

associados à fadiga, como prejuízo na função neurocognitiva mesmo em pacientes 

em uso adequado de terapia medicamentosa. Nesses casos, observou-se maior 

intensidade da fadiga nos pacientes com etiologia autoimune quando comparados 

àqueles pacientes submetidos a tireoidectomia(61). Até onde se sabe, há poucos 

estudos que tenham verificado a associação da fadiga com o hipotireoidismo, assim 

como sua prevalência.  

A prevalência de fadiga em pacientes com cardiopatia é elevada(13, 14, 17, 22, 35, 

36, 65). Naqueles com IC a prevalência de fadiga pode variar de 47% a 83%(35, 57, 65-67). 

A fadiga em pessoas com IC pode estar associada a sintomas depressivos, má 

qualidade do sono, não realização de atividade física e piora na qualidade de vida(35, 

68, 69). A fadiga em pessoas com DAC é altamente prevalente (42% a 62%), 

incapacitante, persistente e pode ser considerada um fator preditivo de piora na 

qualidade de vida de pacientes recém-diagnosticados com DAC(11, 14-16, 18, 19, 21, 22, 24).  

3.4 DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA CRÔNICA 

3.4.1 Epidemiologia e Fisiopatologia 

Segundo dados da American Heart Association - AHA (2017) a prevalência de 

DAC, nos EUA em indivíduos com mais de 20 anos é de 6,3%, sendo de 7,4% para 

homens e 5,3% para as mulheres. Em 2014, a AHA relatou que uma em cada sete 

mortes nos EUA foi decorrente de DAC(4). 

A DAC caracteriza-se por redução da luz arterial e consequente diminuição de 

aporte de oxigênio para o miocárdio. A DAC crônica está relacionada ao processo de 

aterosclerose que é progressivo e sistêmico, caracterizado por resposta inflamatória 

e fibroproliferativa da parede arterial, causada por agressões ao endotélio, é 

caracterizada pelo desequilíbrio reversível da oferta e demanda de oxigênio ao 

miocárdio devido à isquemia(3, 10). É considerada uma doença estável quando o 
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paciente não apresenta piora dos sintomas, sintomas em repouso ou um episódio de 

agudização nos últimos 60 dias(70). A principal manifestação da DAC crônica é a 

angina estável (AE)(3, 4). 

A AE é definida como um sintoma ou manifestação clínica de isquemia crônica 

do miocárdio(71). Segundo a Diretriz de Doença Coronária Estável da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia – SBC (2014)(72), a AE é caracterizada por dor ou desconforto 

reversíveis em quaisquer das seguintes regiões: tórax, epigástrio, mandíbula, ombro, 

dorso ou membros superiores. É, tipicamente, desencadeada ou agravada com a 

atividade física ou estresse emocional, e atenuada ou aliviada com repouso e/ou uso 

de nitroglicerina e derivados(71, 72). A angina, usualmente, acomete portadores de DAC 

com comprometimento de, pelo menos, uma artéria coronariana(71, 72). 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria 

com o Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão e a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), publicaram em 2013 a Política Nacional de Saúde (PNS), no qual 

evidenciaram a prevalência de angina, verificada por meio do questionário Rose (Rose 

questionnaire) que identifica e classifica o grau de AE. Segundo esse estudo a 

prevalência de AE foi de 7,6% para a angina Grau 1 (“indivíduos que têm dor ou 

desconforto no peito ao subir ladeiras, um lance de escadas ou ao caminhar rápido 

no plano”) e de 4,2% para a angina Grau 2 (“indivíduos que têm dor ou desconforto 

no peito ao caminhar em lugar plano em velocidade normal”)(73). 

Estudo espanhol recente investigou a prevalência de AE em 8.358 pessoas da 

população geral com idade superior a 40 anos; eles também utilizaram o Rose 

questionnaire para identificar indivíduos com AE. A média de idade foi de 59,2 anos. 

A prevalência de AE para essa população foi de 2,6%, sendo maior nas mulheres 

(2,9%) do que nos homens (2,2%). Além disso, observaram que esse sintoma 

aumenta de acordo com a idade, sendo de 0,7% na faixa etária de 40 a 49 anos, 1,7%, 

na faixa etária de 50 a 59 anos, 1,8%, naqueles entre 60 a 69 anos e superior a 7,1%, 

nas pessoas acima de 70 anos. Notaram, também, que a prevalência aumenta na 

presença de fatores de risco cardiovascular e de antecedentes de doença 

cardiovascular(74).  

Outro estudo internacional investigou o sintoma de AE em 20.291 pacientes 

com DAC crônica estável de 45 países. Verificaram que a maioria desses pacientes 

apresentou sintomas anginosos sem a presença de isquemia (9,1%) ou com evidência 
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de isquemia miocárdica (10,9%). Após dois anos de acompanhamento observaram 

que os indivíduos que apresentaram angina, independentemente da presença ou não 

de isquemia, sofreram piores desfechos clínicos em comparação com os que tiveram 

apenas isquemia miocárdica(75). 

Os quadros sistêmicos que podem estar associados à presença ou 

agravamento de AE podem ser:  aumento da demanda metabólica pelo miocárdio 

(hipertireoidismo, sepse, hipertrofia muscular secundárias à hipertensão arterial, 

cardiomiopatia hipertrófica, hipertensão pulmonar e hipertensão arterial grave); 

alterações hemodinâmicas transitórias que levam ao aumento do consumo de 

oxigênio (taquiarritmias, uso de cocaína); e diminuição da oferta de oxigênio (anemia, 

hipoxemia, intoxicação por monóxido de carbono, aterosclerose coronariana, artérias 

coronárias anômalas, embolia coronária, espasmo coronariano, trombocitose e 

trombofilias, anemia falciforme, hipotensão arterial e bradiarritmias)(3, 4, 76). 

3.4.2 Fatores de risco cardiovascular 

Nesta seção serão abordados os seguintes fatores de risco: tabagismo, 

sedentarismo, DAC familiar, sobrepeso e obesidade(3). Os demais fatores de risco: 

hipertensão arterial (HA), diabetes e dislipidemia (DLP) serão apresentados na seção 

3.4.4 Comorbidades associadas à doença arterial coronariana crônica. 

O uso de tabaco é a maior causa de DCV, incluindo o acidente vascular 

encefálico (AVE). Segundo dados divulgados pela AHA (2017), nos EUA, o tabagismo 

tem apresentado um declínio em suas taxas de prevalência; de 51%, em 1961, para 

16,7%, em 2015, devido ao crescimento de inúmeros programas de saúde de combate 

ao tabagismo, tanto que, 91,4% dos adolescentes e 77,1% dos adultos não fazem uso 

frequente de tabaco(4).  

No Brasil, dados do IBGE (2013) demonstraram que a prevalência de 

tabagismo no país era de 15,0%, sendo que a região Sul apresentou a maior taxa 

(16,1%), seguido pela região Sudeste (15,1%). Além disso, os homens apresentaram 

percentual de uso de tabaco mais elevado (19,2%) do que as mulheres (11,2%)(73).  

O sedentarismo é um importante fator de risco para DCV e AVE(77). O 

sedentarismo é responsável por 12,2% dos casos de IAM(78). Estima-se que ele seja 
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responsável por 5,3 milhões de mortes em comparação com 5,1 milhões, para o 

tabagismo(79). 

O Physical Activity Guidelines for Americans (2008)(80, 81) preconiza que adultos 

realizem cerca de 150 minutos por semana de exercício físico aeróbico de moderada 

intensidade ou 75 minutos por semana de exercício aeróbico de vigorosa intensidade 

(ou as duas combinações equivalentes) e, também a realização de exercícios físicos 

de fortalecimento muscular duas a três vezes por semana, com a finalidade de 

prevenir DCV. No entanto, apenas 44% de adultos saudáveis cumprem esses 

critérios(3).  

A prática de exercício físicos tem impacto positivo em outros fatores de risco 

cardiovascular, como, melhora nos níveis de colesterol e redução no valor de pressão 

arterial (PA). Além disso, diminui o risco de surgimento de DCV, como a DAC, AVE, 

Diabete Mellitus (DM) e IAM. Ao se observar indivíduos com idade superior a 55 anos, 

apenas 3,8% dos homens e 3,2% das mulheres seguem as recomendações de 

práticas saudáveis de exercícios físicos descritas anteriormente. A motivação para a 

não prática de exercícios físicos, geralmente é relatada pela falta de tempo e de 

vontade(4, 77).  

O sobrepeso e a obesidade são importantes fatores de risco para as DCV, 

principalmente, em relação à DAC e ao AVE. De 1980 a 2013 a prevalência de 

sobrepeso e obesidade no mundo aumentou de 28,8% para 36,9% nos homens, e de 

29,8% para 38,0% nas mulheres(4). As principais causas para esse aumento são a 

ingestão de alimentos e bebidas altamente processadas, incluindo grande quantidade 

de açúcares e gorduras, associados a inatividade física e forte influência do marketing 

e da mídia para o consumo desses alimentos(82). 

A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica 

– ABESO (2016)(83) recomenda utilizar os valores do Índice de Massa Corporal (IMC), 

propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para classificar os indivíduos 

em sobrepeso e obesidade  (Quadro1). Embora o IMC seja bastante usado para 

avaliação da adiposidade corporal, não se correlaciona totalmente com a gordura 

corporal, pois não distingue massa gordurosa de massa magra(83).  
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Quadro 1 - Classificação do peso pelo IMC, segundo a classificação modificada da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Classificação IMC(Kg/m2) Risco de Comorbidades 

Baixo peso < 18,5 Baixo 

Peso normal 18,5 – 24,9 Médio 

Sobrepeso ≥ 25 - 

Pré-obeso 25,0 a 29,9 Aumentado 

Obeso I 30,0 a 34,9 Moderado 

Obeso II 35,0 a 39,9 Grave 

Obeso III ≥ 40,0 Muito grave 

Fonte: ABESO (2016)(83) 

Legenda: IMC = índice de massa corporal; Kg/m2 = quilogramas por metros quadrados 

 

Estudo brasileiro descreveu a evolução anual da prevalência de excesso de 

peso e obesidade na população adulta brasileira entre os anos de 2006 a 2012. 

Observou-se que houve um aumento na prevalência de sobrepeso com o aumento da 

idade(84).  Nos EUA, entre 2013 e 2014, 37,7% eram obesos, sendo 35% dos homens 

e 40,4% das mulheres(4). 

A DAC familiar é um fator de risco não modificável. Está presente em indivíduos 

que tem parente de primeiro grau (pais ou irmãos) que tiveram um evento coronariano 

agudo ou crônico com idade inferior a 55 anos para os homens e idade inferior a 65 

anos para as mulheres(72). 

Dados da AHA (2017)(4) mostram que entre adultos com idade superior a 20 

anos, 12,2% relataram ter um dos pais ou irmãos com antecedente de IAM ou angina 

antes dos 50 anos de idade, sendo mais prevalentes em brancos não hispânicos. 

Estudos realizados no Brasil mostram que a estimativa de DAC familiar pode variar 

de 42,7 a 49,7%(85, 86). É importante ressaltar que a presença de evento de IAM em 

ambos os pais aumenta o risco do filho apresentar esse mesmo evento, 

especialmente quando um dos pais teve IAM prematuro, isto é, antes dos 50 anos de 

idade(87). 

A associação entre os fatores de risco cardiovascular descritos anteriormente 

e a fadiga em pacientes com DAC crônica foi pouco explorada e, por isso, tem-se a 
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necessidade de verificar se a presença desses fatores de risco interfere na 

intensidade da fadiga. 

3.4.3 Tratamentos 

Estudos demostraram que a fadiga é um sintoma duradouro após a ocorrência 

de um evento coronariano agudo e que persiste mesmo após a realização de 

intervenções de revascularização miocárdica, tanto percutânea quanto cirúrgica(16, 18, 

19, 22).  

A Diretriz de Doença Coronária Estável da SBC (2014)(72), a European Society 

of Cardiology - ESC (2013)(3) e a AHA (2012)(88) recomendam diferentes formas de 

tratamento para a DAC crônica dependendo das condições clínicas e da progressão 

da doença, sendo eles, medicamentoso, angioplastia transluminal coronariana (ATC) 

e cirurgia de RM.  

3.4.3.1 Tratamento medicamentoso 

A seguir serão descritas as classes de medicamentos mais comumente 

utilizadas por pessoas com DAC crônica. 

As classes de medicamentos utilizadas para reduzir os sintomas e a isquemia 

miocárdica são: os betabloqueadores, os bloqueadores de canal de cálcio e os 

nitratos. Geralmente, a combinação desses medicamentos é necessária para 

controlar os sintomas, pois, não raramente, a angina persiste mesmo em uso de 

monoterapia otimizada(72, 88). 

Os betabloqueadores constituem o medicamento de primeira escolha para o 

tratamento da AE, pois são responsáveis por reduzir a mortalidade, evitar o 

surgimento de um novo evento coronariano agudo, melhorar o sintoma de angina e 

melhorar a tolerância ao exercício físico. A sua ação resulta na diminuição da 

frequência cardíaca, da contratilidade miocárdica, da condução atrioventricular e da 

atividade ectópica ventricular. Além disso, pode aumentar a perfusão em áreas 

isquêmicas por elevação no tempo de diástole e da resistência vascular em áreas não 

isquêmicas(72, 88). 
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No geral, os bloqueadores de canais de cálcio são administrados 

conjuntamente aos betabloqueadores, principalmente, diante do insucesso com o 

tratamento inicial com betabloqueadores ou como um substituto do betabloqueador 

quando estes são descontinuados por contraindicação ou por eventos adversos. Essa 

classe de medicamentos melhora os sintomas de angina, pois, causam vasodilatação 

periférica e reduzem a contratilidade miocárdica e, consequentemente, a frequência 

cardíaca(88, 89). 

Outra opção ao tratamento, os nitratos podem ser de ação rápida ou 

prolongada. Os de ação rápida (sublinguais ou sprays) apresentam efeito imediato de 

um a três minutos após sua dissolução e seus efeitos vasodilatadores duram em torno 

de 30 a 45 minutos e são a primeira escolha para uso no momento do evento 

anginoso. Os de ação prolongada são de uso contínuo e geralmente são associados 

ao uso de betabloqueador e/ou bloqueador de canal de cálcio para o tratamento da 

AE. O uso desses medicamentos melhora a capacidade para a realização de exercício 

físico. O alívio do sintoma ocorre porque os nitratos causam dilatação nas veias, 

redução da pós-carga e dilatação coronariana(72, 88, 89).  

Os medicamentos utilizados para reduzir o risco de infarto do miocárdio e a 

mortalidade são os antiagregantes plaquetários, os hipolipemiantes e os bloqueadores 

do sistema renina angiotensina(72, 88). 

Os antiagregantes plaquetários devem ser utilizados por todos os pacientes 

com DAC estável, com exceção daqueles que tenham contraindicação para o uso 

desses medicamentos, pois, diminuem consideravelmente (em média 33%) o risco de 

eventos cardiovasculares (morte, IAM e AVE), o mais comumente prescrito é o ácido 

acetilsalicílico (AAS). Esse medicamente possui um efeito antitrombótico devido a 

inibição irreversível da ciclo-oxigenase-1, com consequente bloqueio da síntese do 

tromboxano A2. O clopidogrel é uma alternativa aos pacientes que têm alergia ao 

AAS(72, 90). 

Os hipolipemiantes, como por exemplo as estatinas, são importantes, pois, 

reduzem os níveis séricos de colesterol e diminuem a incidência de novos eventos 

cardiovasculares em pacientes com DAC(72).  

Os bloqueadores do sistema renina angiotensina incluem os inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (IECA) e os antagonistas dos receptores de 

angiotensina (ARA) são recomendados para indivíduos com alto risco de eventos 
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cardiovasculares, como os indivíduos que tiveram evento recente de IAM, pois eles 

diminuem a mortalidade cardiovascular. Também é indicado para aqueles com DM, 

IRC e IC. Essas classes de medicamentos possuem efeitos cardioprotetores 

independentemente do valor da PA, mas agem, também como antihipertensivos.  A 

primeira escolha é o uso de IECA, caso o paciente não tolere esta classe de 

medicamentos prescreve-se os ARAs(72, 88, 89).  

3.4.3.2 Tratamento por angioplastia transluminal coronariana 

  A angioplastia transluminal coronariana (ATC) é um procedimento invasivo, 

geralmente realizado em laboratório de hemodinâmica, que tem como objetivo 

desobstruir uma ou mais artérias coronarianas, restabelecendo o fluxo sanguíneo por 

meio da insuflação de um balão com ou sem a colocação de um stent. A insuflação 

do balão ou implante do stent é feito por meio de um cateter inserido em uma artéria 

calibrosa, geralmente a femoral. É frequentemente indicado nos quadros de oclusão 

parcial ou total das artérias coronarianas em quadros de DAC crônica e aguda. É uma 

alternativa para a cirurgia de RM, pois, é menos invasiva e geralmente promove uma 

recuperação rápida ao paciente com tempo de internação média de um a três dias(91-

93). Ela é mais comumente realizada em comparação com a cirurgia de RM. No 

entanto, alguns pacientes não se beneficiam dessa terapia, pois, ela pode ocasionar 

maior risco de complicações, como AVE, reestenose coronariana, novo evento de 

IAM(91, 93).     

3.4.3.3 Tratamento por cirurgia de revascularização do miocárdio 

A cirurgia de revascularização do miocárdio (RM) é um procedimento em que 

artérias ou veias autólogas são utilizadas como enxertos no paciente para irrigar as 

artérias coronárias que se encontram parcialmente ou totalmente ocluídas por placa 

aterosclerótica, trombos ou calcificações, pode ser realizada por meio de enxerto de 

veia safena, artéria mamária interna, artéria radial, artéria gastropiplóica e/ou artéria 

epigástrica inferior. Essa cirurgia requer a realização de uma esternotomia e na 

maioria dos casos a utilização de circulação extracorpórea (CEC)(92, 94). A RM está 
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entre os procedimentos cirúrgicos mais realizados nos Estados Unidos da América 

(EUA), com cerca de 400.000 operações realizadas anualmente(94).  

3.4.4 Comorbidades associadas à doença arterial coronariana crônica 

Segundo a AHA (2017)(4) e a SBC (2016)(95), a HA é definida como pressão 

sanguínea sistólica ≥ 140 milímetros de mercúrio (mmHg) e/ou pressão sanguínea 

diastólica ≥ 90 mmHg ou relato de uso de medicamentos anti-hipertensivos. 

A HA é considerada, também, um fator de risco modificável que pode acarretar 

em DCV e AVE(96). No Brasil sua prevalência varia de 18,3% a 83,3%(85, 86, 97-99). Em 

2013 a Região Sudeste foi a que apresentou a maior taxa de HA, sendo, 23,3%(97). 

Estudos realizados com a população americana, entre 2011 e 2014, mostram que a 

HA foi estimada em 34,0% naqueles com idade superior a 20 anos, isso equivale a 

aproximadamente 85,7 milhões de adultos. Além disso, sua prevalência é maior em 

idosos(4). 

Ensaio clínico, realizado nos EUA, mostrou que o risco cardiovascular e a 

mortalidade diminuem se o paciente mantém uma meta de pressão sistólica inferior a 

120 mmHg versus inferior a 140 mmHg(100). De acordo com AHA controlar a 

hipertensão em todos os pacientes com DCV pode contribuir para menores taxas de 

mortalidade e menores custos para o sistema de saúde(4).  

A dislipidemia (DLP), definida como aumento dos níveis séricos sanguíneos de 

lipoproteínas, como, por exemplo, lipoproteínas de baixa densidade – LDL e 

triglicérides, também é considerada um fator de risco para DAC(101). Sua prevalência 

varia de 12,5% a 69,4% na população brasileira(86, 98, 99). A DLP é mais comum entre 

as mulheres e pessoas acima de 60 anos de idade(73).  

Recente estudo mostrou que a exposição cumulativa à hiperlipidemia em 

adultos jovens até a idade adulta (exposição de 11 a 20 anos de níveis moderados a 

elevados de lipoproteínas) aumentou 1,67 vezes o risco de ocorrência de DAC 

(16,5%)(102). 

A diabetes mellitus (DM), segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 

é definida como “um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresenta em 

comum a hiperglicemia, resultante de defeitos na ação da insulina, na secreção de 
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insulina ou em ambas”. Além disso, a SBD considera indivíduos diabéticos aqueles 

com níveis de glicose, mensurados em testes sanguíneos de jejum, acima 126 

miligramas por decilitros (mg/dL).  Em caso de pequenas elevações da glicemia, o 

diagnóstico deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia(103).  

A diabetes é um importante fator de risco cardiovascular(4, 86).  Sua prevalência 

na população geral brasileira com idade superior a 18 anos, em 2013, foi de 6,2%(73). 

Estudo recente verificou que no Rio Grande do Sul, no ano de 2014, sua prevalência 

foi de 10,6%, sendo, 8,7% para as mulheres e 10,4% para os homens, mostrando 

uma queda na taxa de diabetes em relação ao ano de 2012 que era de 12%, mas 

essa diferença não foi estatisticamente significativa(86).  

Segundo dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pelo 

menos 68% das pessoas com mais de 65 anos de idade com diabetes morrem em 

decorrência de algum tipo de doença cardíaca; 16% em decorrência de AVE. As taxas 

de mortalidade por doenças cardíacas em adultos com diabetes são de duas a quatro 

vezes mais elevadas em comparação aos adultos que não tem essa doença(104).  

Estudo mostrou que a diabetes mellitus (DM) aumentou significativamente o 

risco de desenvolver DCV (risco relativo= 2,5 para as mulheres e 2,4 para os homens). 

Homens e mulheres com idade maior ou igual a 50 anos de idade com DM tiveram 

expectativa de vida menor (respectivamente, 7,5 e 8,2 anos) do que indivíduos sem 

DM(105). 

  O IAM é ocasionado por morte celular irreversível do miocárdio (necrose) 

devido à isquemia prolongada irreversível(92, 106). No Brasil, em 2016, a taxa de 

mortalidade por IAM foi de 11,37 %(8). Nos EUA, a média da prevalência dessa 

doença, entre os anos de 2011 a 2014, foi de 3,0% em adultos com idade maior que 

20 anos, sendo maior em homens (3,8%) do que em mulheres (2,3%). Em 2014, essa 

prevalência foi um pouco maior de 3,9%. Ainda nesse país, a estimativa anual de 

incidência de novos eventos de IAM é de 580.000 e de eventos recorrentes de 

210.000(4). 

A maioria dos eventos de IAM ocorrem durante uma hospitalização por outra 

causa, isto é, não é o diagnóstico de internação. A média de idade para ocorrência do 

primeiro IAM, nos EUA, é de 65,3 anos para os homens e 71,8 anos para as mulheres. 

Entre 2011 e 2003 e entre 2007 e 2009 houve queda da taxa de mortalidade por IAM 
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entre homens brancos, mas não houve mudanças para as mulheres brancas ou 

negras e homens negros(4). 

Estudo brasileiro evidenciou, em 2009, que o IAM foi responsável por 6,9% dos 

óbitos em Curitiba, Paraná, sendo a primeira causa entre as doenças crônicas não 

transmissíveis(107). Nos EUA, dados de 2014 mostraram que 114.019 pessoas 

morreram em decorrência de IAM naquele ano. A média de estimativa de anos de vida 

perdidas por morte em decorrência de IAM é de 16,7 anos e aproximadamente 36% 

das pessoas que tiveram um evento coronariano morrerão em um ano devido suas 

consequências e, aproximadamente, 14% das pessoas que tiverem IAM morrerão em 

decorrência dessa doença(4). 

A angina instável (AI) é definida como isquemia miocárdica na ausência de 

necrose de cardiomiócitos que pode ocorrer em repouso ou ao realizar pequenos 

esforços. Ao contrário da AE, a AI é imprevisível e é considerada uma situação de 

emergência(3, 92, 106).  Em comparação com os pacientes com IAM, os indivíduos com 

angina instável não experimentam necrose miocárdica e têm um risco 

substancialmente menor de evoluir a óbito(106). Estudo brasileiro verificou que dentre 

as síndromes coronarianas agudas (SCA) atendidas em um serviço de emergência 

de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 34,9% apresentaram AI(108).  Nos EUA, a 

prevalência de AI entre os anos de 2001 e 2012 teve um decréscimo de 7,5% para 

5,5%(109). Além disso, verificou-se que essa prevalência aumenta de acordo com a 

idade, sendo de 0,2% a 0,3% na faixa etária de 20 a 39 anos e de 10,9% a 11,8%, 

acima de 80 anos(4). 

A miocardiopatia isquêmica é definida como acometimento do músculo cardíaco 

secundária à isquemia miocárdica(93). No entanto, há na literatura poucos estudos que 

abordem sua prevalência ou associação com outros fatores. Em uma coorte que 

acompanhou pessoas com cardiomiopatia isquêmica por 10 anos verificou que as 

taxas de mortalidades por quaisquer causas e o número de internações por DCV 

foram significantemente menores nos que foram submetidos à cirurgia de RM em 

comparação àqueles que receberam apenas tratamento medicamentoso(110). 

A IC consiste na incapacidade clínica do coração de bombear sangue suficiente 

para atender às necessidades de oxigênio e nutrientes das células, tecidos e órgãos 

e pode ser uma consequência da isquemia miocárdica devido a presença de DAC 

aguda ou crônica(93). Estudo recente investigou o perfil de pessoas com IC e verificou 
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que a média de idade foi de 64 ± 16 anos, com 73,1% acima dos 75 anos e 60% 

mulheres. Dentre estes, 26,6% tinham antecedente de IAM(111). Outro estudo brasileiro 

mostrou que dentre as internações por doenças do aparelho circulatório a IC foi 

responsável por 19% do total de internações no Brasil(112). Entre os anos de 2004 a 

2011 a prevalência de IC foi de 2,2%(113). 

Nos EUA, a prevalência de IC aumentou de 5,7 milhões (de 2009 a 2012) para 

6,5 milhões (de 2011 a 2014) em adultos com idade superior a 20 anos sendo 

estimada em 2,5% em 2014 (2,4% nos homens e 2,6% nas mulheres). Além disso, a 

prevalência aumenta com a idade sendo de 1,4% a 1,9% entre 40 e 49 anos e de 

13,4% a 14,1%, idade superior a 80 anos. A sobrevida de cinco anos de pacientes 

que tiveram o diagnóstico de IC após evento de IAM melhorou de 54% (1990 a 2000) 

para 61% (2001 a 2010)(4). Estudos de projeções mostram que a prevalência de IC 

aumentará em 42% de 2012 a 2030, resultando em mais de oito milhões de pessoas 

com mais de 18 anos que terão esse diagnóstico(114).  

O hipotireoidismo acomete cerca de 9% a 15% da população feminina adulta e 

está associado ao aumento da resistência vascular periférica, diminuição da 

contratilidade cardíaca, diminuição do débito cardíaco, aterosclerose acelerada e 

DAC. Essa doença contribui secundariamente à progressão da DAC crônica, pois, na 

sua presença há aumento dos níveis séricos de lipoproteínas, principalmente das 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), responsáveis parcialmente pelo surgimento 

e progressão da aterosclerose. A prevalência de hipotireoidismo em pessoas com 

DLP varia de 1,3% a 2,8% e 90% das pessoas com hipotireoidismo, em alguma fase 

da doença, tiveram DLP. Em indivíduos com hipotireoidismo os sinais 

cardiovasculares mais comuns são bradicardia, hipertensão diastólica moderada, 

pressão de pulso estreitada, intolerância ao frio, fadiga e aumento dos níveis de 

LDL(115).  

3.5 FADIGA E DOENÇA CORONARIANA 

A fadiga em pacientes com DAC está associada com redução da atividade física 

e foi identificada, em recente revisão da literatura, como fator preditivo de piora na 
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qualidade de vida de pacientes recém-diagnosticados com DAC(14, 15, 24). Além disso, 

pode ser considerada um fator de risco ou um sinal precoce da DAC aguda(116).  

Autores avaliaram a fadiga em pacientes com DAC utilizando o Fatigue Symptom 

Inventory e observaram que a intensidade da fadiga foi significantemente mais 

elevada nas mulheres em comparação com os homens. O mesmo estudo verificou 

que a fadiga pode se manifestar em alguns ou todos os dias da semana e que alguns 

pacientes referiram apresentar esse sintoma sempre no mesmo horário. Os autores 

constataram que a fadiga interfere na vida diária das pessoas, principalmente, das 

mulheres e dos mais jovens(14). Outros autores verificaram que dentre os sintomas 

apresentados por pacientes com DAC crônica, a fadiga foi o único fator preditivo de 

pior qualidade de vida(15).  

Estudos mostram que a fadiga é um sintoma, frequentemente, relatado nos 

episódios de DAC aguda(13, 117). Estudo longitudinal com 3.877 homens sem doença 

coronariana prévia mostrou que a sensação de exaustão (expressão que utilizaram 

de forma intercambiável com a fadiga) medida por meio do Questionário de Maastricht 

é um fator preditivo de IAM, mesmo após o ajuste para fatores de risco somáticos, 

como pressão arterial e tabagismo(118).  

Estudo recente identificou que fadiga, hábitos alimentares não saudáveis, HA, 

tabagismo, estresse autopercebido, diabetes mellitus, obesidade, sono insuficiente e 

hipercolesterolemia são fatores de risco independentes para o surgimento de um 

evento de IAM em adultos chineses de meia idade (<45 anos) e adolescentes(116).  

Além de ser um fator preditivo de IAM, estudos têm demonstrado que a fadiga 

persiste mesmo após o tratamento da doença, inclusive quando a DAC torna-se 

crônica. Estudo recente mostrou que a fadiga avaliada dois meses após IAM está 

relacionada com a idade, depressão, falta de ar, estresse, pior qualidade do sono e 

estratégias de enfrentamento, como isolamento (escolha de não falar sobre a doença 

com outra pessoa), intrusão (medo de um novo evento de IAM) e mudança de valores 

(percepção de que esta situação poderá melhorar no futuro)(18). 

Pesquisadores investigaram mudanças na fadiga autorrelatada por 155 pacientes 

que tiveram IAM no período de quatro meses a dois anos após o evento agudo, sendo 

que alguns haviam sido submetidos a procedimentos de RM, tanto de ATC como de 

cirurgia de RM. Mulheres relataram maiores níveis de fadiga no período avaliado. 

Houve melhora da sensação de fadiga, relatada pelos pacientes, em quatro das cinco 
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dimensões avaliadas pelo Multidimensional Fatigue Inventory-20 (fadiga geral, fadiga 

física, redução da atividade e fadiga mental) quando comparadas às avaliações de 

quatro meses e dois anos. No entanto, ao longo dos dois anos aproximadamente 50% 

dos pacientes permaneceram com fadiga, mostrando que, a fadiga é um sintoma 

duradouro após evento de IAM. No referido estudo, observou-se que a fadiga 

contribuiu para uma piora das dimensões física e mental da qualidade de vida e que 

18% dos pacientes apresentaram fadiga e depressão(16). 

Autores avaliaram a fadiga em pacientes idosos (idade superior a 65 anos) 

submetidos à cirurgia de RM e sua associação com desfechos de recuperação 

precoce após seis semanas e três meses. Observaram que 55% dos indivíduos 

apresentaram fadiga três semanas após cirurgia de RM e estes tiveram prejuízo na 

funcionalidade psicossocial (humor, bem-estar emocional, sintomas de ansiedade e 

depressão, interferência no trabalho e na habilidade de participar de atividades 

sociais) e fisiológica (dificuldades relacionadas à quantidade e tipo de trabalhos 

executados). Os autores ressaltam que os pacientes fatigados controlam suas 

atividades realizadas diariamente em resposta à fadiga, ou seja, alteram seus padrões 

de atividades e de trabalho após a ocorrência de um evento cardíaco importante(19). 

Embora os estudos relatados demonstrem a presença de fadiga em pacientes 

com DAC antes e após o tratamento percutâneo ou cirúrgico, nenhum deles 

descreveu as características e a intensidade da fadiga e da fadiga ao esforço 

utilizando as escalas propostas por Tiesinga et. al.(27).  

3.6 DEPRESSÃO, DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E FADIGA  

Segundo Abelha (2014)(119) “a depressão se caracteriza pela perda de interesse 

e prazer por tudo, pelo sentimento de tristeza e baixa da autoestima. Os quadros mais 

graves podem levar ao suicídio”.  

Estudo de revisão descreveu a relação entre a fadiga e a presença de DCV, 

sendo que a proporção de depressão em pacientes com cardiopatia é o dobro da 

população média geral. Além disso, a presença de depressão nessas pessoas resulta 

em pior qualidade de vida, prejuízo funcional e aumento da mortalidade. Isso porque 

ela é responsável por aumentar o risco de novos eventos cardiovasculares(120).  
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Enquanto a prevalência de depressão na população geral é de 

aproximadamente 10%, nos indivíduos com DCV varia de 20% a 30%, sendo de 

aproximadamente 20% nos que apresentam DAC e 35% nos que realizaram cirurgia 

de RM. A depressão prediz desfechos desfavoráveis após a hospitalização por 

eventos cardiovasculares como aumento da mortalidade e recorrência de novos 

eventos cardiovasculares(120). Por isso, é importante investigar a presença de 

depressão em pessoas com DAC. 

A Fadiga e a depressão estão intimamente interrelacionadas segundo 

diferentes autores que estudaram doenças como insuficiência cardíaca, câncer, artrite 

reumatoide, AVE, vírus da imunodeficiência humana (HIV), Doença de Parkinson, 

Doença inflamatória intestinal, eplepsia, síndrome de Guillain-Barré e em 

transplantados de células hematopoiéticas(35, 69, 121-130). 

Há três categorias distintas de fadiga que comumente ocorrem em uma 

população de pacientes com transtorno depressivo maior: sintomas físicos, cognitivos 

e emocionais. Os sintomas físicos da fadiga, nesses pacientes, incluem atividade 

reduzida, baixa energia, cansaço, diminuição da resistência física, maior esforço para 

fazer tarefas físicas, fraqueza geral, peso, lentidão, sono não-reparador e sonolência. 

Os sintomas cognitivos da fadiga incluem diminuição da concentração, diminuição da 

atenção, diminuição da resistência mental e diminuição do pensamento. Os sintomas 

emocionais (afetivos) da fadiga incluem diminuição da motivação ou da iniciativa 

(apatia), diminuição do interesse, sentimento oprimido, aborrecimento, aversão ao 

esforço e sensação de tristeza. Dada a ampla gama de sintomas relacionados, pode 

ser difícil diferenciar entre sintomas independentes de fadiga de sintomas diretamente 

relacionados à depressão(131). 

A fadiga persistente pode ser um sintoma de depressão. No entanto, não são 

todas as pessoas com depressão que apresentam esse sintoma. Segundo o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) da American Psychiatric 

Association a fadiga ou a sensação de perda de energia quase todos os dias aparece 

como um sintoma de Episódios de Depressão Maior dos Transtornos bipolares e de 

Transtornos depressivos. Sendo um dos critérios diagnósticos para o F34.1 – 300.4 

Transtorno depressivo persistente (distimia) que é definido como “um humor 

deprimido que ocorre na maioria dos dias, referido pela pessoa ou por outros próximos 

a ela, por no mínimo dois anos”(132).   
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Segundo Hell(133) a fadiga é considerada um sintoma da depressão quando 

causa no indivíduo uma exaustão capaz de levar a uma redução na perda de energia 

sem que o mesmo consiga recuperar-se, sentindo-se cansado por pelo menos duas 

semanas e não está relacionado à realização de atividades físicas. Contudo, reforça 

que é necessário realizar uma avaliação criteriosa do paciente, pois esse sintoma 

pode estar relacionado a outros problemas como, distúrbios do sono, doenças 

somáticas, medicamentos, síndrome de Burnout, infecções, transtornos metabólicos 

(hipotireoidismo), câncer, anemia, doença inflamatória intestinal, esclerose múltipla, 

Parkinson e vírus da HIV.  

A depressão e a fadiga são sintomas comumente apresentados por pessoas 

com DAC crônica. Estudo recente utilizou o instrumento FSI para avaliar a 

intensidade, duração e interferência do sintoma de fadiga nas atividades de vida diária 

em pacientes com DAC, quanto maior o escore maior a intensidade e a interferência 

da fadiga.  A depressão foi avaliada por meio do Patient Health Questionnaire 9 – 

(PHQ-9) quanto maior o escore maior a severidade da depressão. A prevalência de 

fadiga clinicamente significativa foi de 78,4% e de depressão, 11,8%. Houve 

correlação positiva e de moderada intensidade entre a intensidade da fadiga e da 

depressão (r=0,56, p<0,001) e entre a interferência da fadiga na vida diária e a 

depressão (r=0,61, p<0,061). Por meio disso, os autores concluíram que a depressão 

foi o único fator preditivo de intensidade e de interferência da fadiga nas atividades de 

vida diária(14).  

Outros estudos como os de Asén e Brink(16), Alsén et. al.(11), Geffen et al.(134) 

também verificaram associações similares entre fadiga e depressão em pacientes 

com DAC. 

3.7 SONO, DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E FADIGA  

O sono é definido como supressão da vigília, desaceleração do metabolismo, 

relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial, para manter sua qualidade 

é necessário apresentar quantidade de tempo de sono não fragmentado, adequada e 

suficiente para manter o funcionamento desejado no ciclo sono-vigília(135, 136).  
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Distúrbios do sono estão relacionados com a diminuição da duração do sono, 

números de despertares noturnos e disfunção diurna (por exemplo, sonolência e 

dificuldade para ficar acordado). Sua avaliação ocorre de forma subjetiva por relato 

do paciente(136). 

Indivíduos com insônia crônica apresentam queixas de dificuldade de sono por 

vários meses e, muitas vezes, por mais de um ano. Consequentemente, há 

repercussão, também, no cotidiano com sintomas diurnos(137, 138). Dentre os sintomas 

diurnos, destacam-se a fadiga excessiva e a exaustão. No entanto, mesmo podendo 

estar presente a sonolência diurna, não é relatada pela maioria dos pacientes 

acometidos. A má qualidade do sono é comumente referida por pessoas com fadiga, 

principalmente, quando associada a diferentes doenças como DAC, IC, IRC, câncer e 

outras(13, 69, 137). 

Estudo mostrou que a maioria dos pacientes admitidos no hospital com doença 

cardíaca relataram má qualidade do sono e que a qualidade do sono e a disfunção 

diurna foram preditivos de sintomas depressivos(139). Poucos estudos têm estudado a 

relação entre fadiga e qualidade do sono em pacientes com DAC.  

Estudo que avaliou pacientes um ano após procedimento de ATC verificou que 

a dificuldade em adormecer estava relacionada com pensamentos intrusivos devido 

ao aumento de sentimentos de ansiedade e sensibilidade aumentada. A dificuldade 

em manter o sono foi a queixa mais comum (42,4%). Maiores dificuldades para iniciar 

o sono e pior qualidade de vida relacionada à saúde foram relevantes para a maioria 

das mulheres em comparação aos homens da mesma faixa etária(140).  

Recente estudo de revisão descreveu que a dor interfere nos padrões de sono, 

repouso e manutenção do conforto em pacientes que realizaram cirurgia cardíaca. 

Todos estes fatores comprometem a eficácia do sono e a recuperação pós-

operatória(141).  

Diante do exposto é importante conhecer a relação entre a qualidade do sono 

e a fadiga em pacientes com DAC. 
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3.8 DOR, DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E FADIGA  

A dor é definida pela International Association for the Study of Pain (IASP) como 

uma experiência sensorial e/ou emocional desagradável, subjetiva associada ao dano 

tecidual real ou potencial(142).   

Em paciente idosos, a dor pode impactar negativamente em sua qualidade de 

vida, pois limita suas atividades, aumenta a agitação, o estresse e o isolamento social. 

A mensuração da dor nesses pacientes contribui para que essas variáveis sejam 

minimizadas a fim de reduzir o sofrimento desses indivíduos(143).  

A dor é um sintoma comumente referido por pacientes em pós-operatório de 

cirurgia de RM devido à esternotomia e/ou safenectomia. Segundo estudo de revisão 

da literatura, cerca de 21% a 56% dos pacientes que realizaram cirurgia cardíaca com 

esternotomia apresentaram dor. Após a cirurgia ela pode persistir por um longo tempo 

e, em alguns casos, torna-se crônica. O mesmo estudo mostrou que 17% dos 

pacientes apresentaram dor torácica persistente pós-esternotomia(144). 

A associação entre a dor e a fadiga está descrita em diversas doenças como 

artrite reumatóide, câncer, DAC e outros(22, 145-147). Recente estudo de revisão 

descreveu que os principais problemas apresentados pelos pacientes que realizaram 

cirurgia cardíaca foram: dor, ansiedade e medo, sendo que a dor influenciou em outros 

fatores como a qualidade do sono. Além disso a dor pode ser um sintoma de 

complicações no pós-operatório(141).  

Autores investigaram pacientes em pós-operatório de cirurgia de RM e 

verificaram que, duas semanas após a cirurgia, 65% dos pacientes referiram dor em 

esternotomia e 52%, em safenectomia e 43% dos pacientes referiram fadiga, 

demonstrando, objetivamente, que estes sintomas são relevantes para essa 

população e a associação entre a fadiga e a dor precisa ser melhor compreendida(22).  

A dor também pode ser observada em pacientes com DAC crônica, tendo como 

principal sintoma a AE. Estudo investigou a contribuição da dor no peito, fadiga, e 

dispneia para qualidade de vida em pacientes com DAC crônica estável e observaram 

que os sintomas de fadiga e da dor são significativamente preditivos de má qualidade 

de vida nesses pacientes(15). Dessa forma, investigar a dor nesses pacientes é 

importante para verificar sua associação com a fadiga no pré e pós-operatórios de 

cirurgia de RM. 
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3.9  DISPNEIA, DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E FADIGA  

A dispneia é definida como uma sensação subjetiva, referida pelo participante, 

de respiração difícil ou laboriosa e falta de ar(148). 

Em pessoas com DAC a dispneia está associada tanto com AE quanto com a 

AI e, geralmente, ocorre quando o paciente realiza algum tipo de esforço físico como 

subir escadas, por exemplo. Em idosos, deve-se estar mais atento ao sintoma de 

dispneia, pois, este pode ser considerado um equivalente isquêmico ou repercussão 

da AE. A dispneia nessa população, comumente, é secundária ao aumento da 

pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, decorrente do processo isquêmico que 

fica sobreposto à complacência diminuída em virtude do próprio envelhecimento(72).  

Autores constataram que a dispneia associou-se fracamente à presença de dor 

no peito e fortemente à severidade da fadiga. Maior frequência de dor no peito 

associou-se à maior intensidade da dispneia e da fadiga. Dessa maneira, observa-se 

pouca informação na literatura descrevendo a associação entre a dispneia e a fadiga 

demonstrando-se a necessidade de pesquisas nesse sentido(15). 

3.10 ANEMIA, DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E FADIGA 

A anemia é definida como uma redução da quantidade de hemoglobina (Hb) 

e/ou do volume das células vermelhas (hematócrito – HT). Geralmente, está 

associada aos defeitos nas estruturas das células, perda de volume sanguíneo 

(hipovolemia) e insuficiência de ingestão de ferro. Segundo a American Society of 

Hematology, sinais e sintomas de anemia podem ser explicados pela presença de 

fadiga inexplicável ou perda de energia e, também, pela falta de ar e dor torácica, 

entre outros(149).   

A Hb presente nas hemácias é responsável por transportar oxigênio dos 

pulmões para os tecidos e transferir dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões. 

Nos homens, os valores séricos constatados, geralmente, são maiores do que nas 

mulheres e os valores de referência mudam de acordo com o autor, a população 

estudada e o método laboratorial utilizado(150).  
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Pacientes, em pós-operatório de cirurgia de RM, apresentam diversas 

complicações, dentre elas, os eventos hematológicos como a hemorragia. Estudo 

recente identificou prevalência de 13,9% de sangramento nos participantes em pós-

operatório de cirurgia cardíaca(151).  O sangramento no pós-operatório de cirurgia de 

RM causa diminuição nos níveis de Hb e HT em relação ao pré-operatório(152). Diante 

do exposto anteriormente, percebe-se a necessidade de verificar a associação de 

anemia (Hb/HT) com a fadiga em pacientes com DAC no pré e pós-operatórios de 

cirurgia de RM.  
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4 CASUÍSTICA E MÉTODO 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Estudo longitudinal, prospectivo, analítico e correlacional, com abordagem 

quantitativa. 

4.2 LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO 

A coleta de dados foi realizada entre maio e dezembro de 2016 nas unidades 

de internação (UI) e de terapias intensivas (UTI) do Instituto do Coração do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-

HCFMUSP). Trata-se de um hospital escola de referência em cardiopneumologia no 

Estado de São Paulo, que realiza em média 200 cirurgias eletivas de RM por ano, pelo 

Sistema Único de Saúde. 

4.3 AMOSTRA  

Foi constituída de participantes com DAC crônica estável e que foram 

submetidos à cirurgia eletiva de RM. DAC crônica estável é aquela caracterizada por 

episódios reversíveis de desequilíbrio da oferta e demanda de oxigênio ao miocárdio, 

na qual não houve piora dos sintomas, sintomas em repouso ou um episódio de 

agudização nos últimos 60 dias(70). 

Os critérios de inclusão e exclusão estão descritos a seguir. 
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4.3.1 Critérios de inclusão 

 Idade maior ou igual a 18 anos; 

 Não ter apresentado diagnóstico de infarto agudo do miocárdio ou 

angina instável no período inferior a 3 meses antes do procedimento de 

revascularização do miocárdio(153); 

 Não apresentar instabilidade hemodinâmica no momento da coleta de 

dados; 

 Não apresentar os seguintes diagnósticos médicos: câncer atual e 

doenças reumatológicas; 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 Apresentar déficit visual que impossibilitasse a leitura e o preenchimento 

dos instrumentos de coleta de dados;  

 Apresentar comprometimento cognitivo, conforme avaliado pelo Mini 

Exame do Estado Mental (Anexo 1); 

 Ter sido incluído em outro protocolo de pesquisa; 

 Ter respondido a algum instrumento de coleta de dados de forma 

incompleta; 

 Não ter realizado cirurgia de revascularização do miocárdio devido 

suspensão da cirurgia ou mudança na forma de tratamento da DAC 

crônica. 

4.3.3 Cálculo do tamanho da amostra 

Para o cálculo do tamanho amostral considerou-se a prevalência de fadiga em 

pacientes com DAC crônica (50%)(16, 18) e o número de cirurgias de RM realizadas no 

InCor-HCFMUSP em 2015 (201). Inicialmente, calculou-se o tamanho amostral para 

população infinita (equação 1) e, em seguida, realizou-se a correção para populações 

finitas (equação 2)(154). 
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𝒏 =
𝒑(𝟏 − 𝒑)𝒁𝟐

𝜶/𝟐

𝝐
 

          Equação 1 

Sendo que: 

p é a prevalência estimada de fadiga (p = 50%); 

z2
α/2 é igual a 1,96 e representa o quartil da distribuição normal padrão para 

uma confiança de α igual a 0,95 (95%); 

ϵ é a margem de erro adotada de 0,05 (5%). 

Para uma população infinita o tamanho da amostra seria de 385 participantes. 

 

𝒏𝟏 =
𝐧 𝐍

𝐧 + (𝐍 − 𝟏)
 

                Equação 2 

Sendo que: 

n é o tamanho da amostra para uma população infinita (385 participantes); 

N é a população total de pacientes que realizaram cirurgia de RM no ano de 

2015 (201 participantes). 

Portanto, o tamanho da amostra foi de 133 participantes. 

4.4 COLETA DE DADOS  

4.4.1 Variáveis do estudo 

As variáveis sociodemográficas e clínicas investigadas no estudo estão 

apresentadas no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Variáveis sociodemográficas e clínicas dos participantes com DAC crônica submetidos à cirurgia de RM, respectivas 
definições conceituais, operacionais, categorias de resposta e tipo de variável.  

(continua) 

Variáveis 

sociodemográfi-

cas e clínicas 

Definição conceitual Definições operacionais Categoria de 

resposta 

Tipo de 

variável 

Sexo Reunião das características distintivas 

que, nos seres humanos, diferenciam o 

sistema reprodutor feminino do 

masculino(155). 

Registro do sexo no prontuário do 

paciente. 

Masculino ou 

feminino 

Categórica 

Idade Período que decorre desde o 

nascimento até o momento da coleta de 

dados. 

Número de anos vividos obtido a partir 

da data de nascimento registrada no 

prontuário do paciente. 

Anos 

completos 

Quantitativa  

Escolaridade Período de tempo destinado à 

educação formal. 

Número de anos dedicados à educação 

formal referido pelo paciente. 

Anos 

completos 

Quantitativa  

Situação 

trabalhista 

Atividade laboral com ou sem 

recebimento de proventos. 

Relato do paciente acerca de exercício 

de atividade laboral com ou sem 

recebimento de proventos. 

Economicame

nte ativo, 

afastado das 

atividades 

laborais ou 

aposentado 

Categórica  

Cor da pele Determinada primariamente pelo tipo e 

quantidade de melanina produzida pela 

pele. 

Cor da pele referida pelo paciente. Branca e não 

branca 

Categórica  

Convivência 

marital 

Estado em que uma pessoa vive 

conjugalmente com outra. 

Convivência marital referida pelo 

paciente. 

Sim ou não Categórica 
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(continuação) 

Variáveis 

sociodemográfi-

cas e clínicas 

Definição conceitual Definições operacionais Categoria de 

resposta 

Tipo de 

variável 

Peso Massa corporal aferida por uma 

balança. 

Obtido por meio do registro em 

prontuário, quando disponível, ou 

verificado em uma balança digital, no 

pré-operatório. 

Em 

quilogramas 

Quantitativa  

Altura Dimensão vertical de um corpo. Obtido por meio do registro em 

prontuário, quando disponível, ou 

verificado por meio de estadiômetro. 

Em metros Quantitativa  

Índice de massa 

corporal (IMC) 

É uma medida internacional utilizada 

para determinar a condição nutricional 

de um indivíduo(83). 

Calculado no pré-operatório por meio da 

equação: peso (Kg) /altura2 (m2)(83). 

Em Kg/m² Quantitativa  

Medicamentos 

em uso atual 

Substâncias químicas utilizadas com 

finalidade terapêutica, prescritas por um 

médico e utilizadas durante o período 

de internação hospitalar. 

Registro, no prontuário do paciente, dos 

medicamentos utilizados no pré-

operatório. 

Nome do 

medicamento 

Categórica 

Infarto agudo do 

miocárdio (IAM) 

Morte de cardiomiócitos causada por 

isquemia prolongada(156). 

Diagnóstico de IAM registrado no 

prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Angina instável 

(AI) 

Alteração aguda na oferta e demanda 

de oxigênio pelo miocárdio, sem a 

ocorrência de morte celular(157). 

Diagnóstico de AI registrado no 

prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Angina estável 

(AE) 

Manifestação clínica de isquemia 

crônica do miocárdio(93). 

Diagnóstico de AE registrado no 

prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 
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(continuação) 

Variáveis 

sociodemográfi-

cas e clínicas 

Definição conceitual Definições operacionais Categoria de 

resposta 

Tipo de 

variável 

Angioplastia 

transluminal 

coronariana 

(ATC)  

Procedimento invasivo, geralmente 

realizado em laboratório de 

hemodinâmica, que visa à 

desobstrução da luz coronariana por 

meio da insuflação de um balão com ou 

sem a colocação de um stent(91). 

Realização do procedimento registrada 

no prontuário e/ou referida pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Insuficiência 

cardíaca (IC) 

Consiste na incapacidade clínica do 

coração de bombear sangue suficiente 

para atender as necessidades de 

oxigênio e nutrientes das células, 

tecidos e órgãos(93). 

Diagnóstico de IC registrado no 

prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Doença Valvar Alteração anatômica e/ou funcional na 

estrutura de uma ou mais valvas 

cardíacas que levam a disfunção valvar 

e podem ou não, dependendo do grau 

de acometimento da valva, ocasionar 

alterações no fluxo de sangue enviado 

do coração para os órgãos e tecidos de 

um indivíduo(158).  

Diagnóstico de doença valvar registrado 

no prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Aneurisma de 

Aorta 

Dilatação focal e permanente da artéria 

aorta com um aumento de pelo menos 

50% do diâmetro normal do vaso(159). 

Diagnóstico de aneurisma de aorta 

registrado no prontuário e/ou referido 

pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 
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(continuação) 

Variáveis 

sociodemográfi-

cas e clínicas 

Definição conceitual Definições operacionais Categoria de 

resposta 

Tipo de 

variável 

Acidente vascular 

encefálico (AVE) 

Desenvolvimento rápido de sinais 

clínicos de distúrbios focais e/ou globais 

da função cerebral, com sintomas de 

duração igual ou superior a 24 horas, de 

origem vascular, provocando alterações 

nas funções cognitivas, sensoriais e 

motoras, de acordo com a área e 

extensão da doença. Pode ser 

isquêmico ou hemorrágico(160). 

Diagnóstico de AVE registrado no 

prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Cirurgia de 

revascularização 

do miocárdio 

Procedimento cirúrgico em que artérias 

ou veias autólogas são utilizadas como 

enxertos ou "pontes" para irrigar as 

artérias coronárias que se encontram 

parcialmente ou totalmente ocluídas por 

placa aterosclerótica, trombos ou 

calcificações(94). 

Realização do procedimento registrada 

no prontuário e/ou referida pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Hipertensão 

arterial (HA) 

Condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial(95). 

Diagnóstico de HA registrado no 

prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Dislipidemia Níveis séricos elevados de lipídios e/ou 

lipoproteínas(101). 

Diagnóstico de dislipidemia registrado no 

prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 
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(continuação) 

Variáveis 

sociodemográfi-

cas e clínicas 

Definição conceitual Definições operacionais Categoria de 

resposta 

Tipo de 

variável 

Diabetes  Grupo de doenças metabólicas 

caracterizadas por hiperglicemia 

crônica e associadas a complicações, 

disfunções e insuficiência de vários 

órgãos. Pode resultar de defeitos na 

secreção e/ou na ação da insulina(103). 

Diagnóstico de diabetes registrado no 

prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Câncer  Grupo de doenças que se caracteriza 

pelo crescimento desordenado das 

células(161).  

Diagnóstico de câncer registrado no 

prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Hipotireoidismo Deficiência de produção de hormônios 

pela tiroide(162).  

Diagnóstico de hipotireoidismo 

registrado no prontuário e/ou referido 

pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Insuficiência renal 

crônica (IRC) 

Distúrbio da função renal caracterizado 

por taxa de filtração glomerular 

diminuída ou normal associada a pelo 

menos um marcador de dano renal 

parenquimatoso por pelo menos três 

meses(163). 

Diagnóstico de IRC registrado no 

prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Miocardiopatia 

isquêmica 

Doença do músculo cardíaco 

secundária à isquemia miocárdica(93). 

Diagnóstico de miocardiopatia isquêmica 

registrado no prontuário e/ou referido 

pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 
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(continuação) 

Variáveis 

sociodemográfi-

cas e clínicas 

Definição conceitual Definições operacionais Categoria de 

resposta 

Tipo de 

variável 

Doença Pulmonar 

Obstrutiva 

Crônica (DPOC) 

Doença do sistema respiratório 

caracterizada por limitação crônica e 

persistente ao fluxo de ar que não é 

totalmente reversível(164).  

Diagnóstico de DPOC registrado no 

prontuário e/ou referido pelo paciente. 

Sim ou não Categórica 

Histórico familiar 

de DAC 

Parente de primeiro grau com história 

de DAC, sendo homens com idade 

inferior a 55 anos e mulheres com idade 

inferior a 65 anos(72). 

Registro no prontuário ou relato do 

paciente de história familiar de DAC. 

Sim ou não Categórica 

Tabagismo Consumo de produtos derivados do 

tabaco de maneira sistemática e 

crônica(165). 

Uso atual ou prévio de tabaco. Foram 

considerados fumantes atuais aqueles 

que fumaram pelo menos 100 cigarros 

durante a sua vida e relataram fumar 

todos os dias ou alguns dias no mês 

anterior à internação. Foram 

considerados ex-fumantes aqueles que 

relataram ter fumado pelo menos 100 

cigarros durante a sua vida, mas 

interromperam o uso há, no mínimo, no 

mês anterior à internação. Foram 

considerados não fumantes, os 

participantes que não preencherem os 

critérios anteriores(166, 167). 

Fumante, ex-

fumante e não 

fumante 

Categórica 
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(continuação) 

Variáveis 

sociodemográfi-

cas e clínicas 

Definição conceitual Definições operacionais Categoria de 

resposta 

Tipo de 

variável 

Sedentarismo Realização de atividade física abaixo 

dos níveis recomendados (30 minutos 

de atividade física aeróbica de 

moderada intensidade em cinco dias da 

semana ou 20 minutos de atividade 

física aeróbica de vigorosa intensidade 

por três dias da semana ou a 

combinação das duas atividades) para 

a prevenção de eventos 

cardiovasculares e outras 

morbidades(81, 168). 

Obtido por meio do relato do paciente, no 

pré-operatório. 

Sim ou não Categórica 

Hemoglobina 

(Hb) 

Proteína do grupo heme presente nas 

hemácias, responsável pelo transporte 

de oxigênio no sangue(169). 

Resultado de exame laboratorial obtido 

no prontuário no pré e pós-operatórios. 

Para o presente estudo, foram utilizados 

os valores de referência de normalidade 

do laboratório do local do estudo, sendo 

de 12 a 16 gramas por decilitros (g/dL) 

para as mulheres e 13 a 18 g/dL para os 

homens.  

g/dL Quantitativa  
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(continuação) 

Variáveis 

sociodemográfi-

cas e clínicas 

Definição conceitual Definições operacionais Categoria de 

resposta 

Tipo de 

variável 

Hematócrito (HT) Massa eritrocitária; porcentual de 

volume sanguíneo, constituído pelos 

eritrócitos (células vermelhas), em uma 

amostra de sangue total(169). 

Resultado de exame laboratorial obtido 

no prontuário no pré e pós-operatórios. 

Para o presente estudo, foram utilizados 

os valores de referência de normalidade 

do laboratório do local do estudo, sendo 

de 35% a 45% para as mulheres e de 40 

a 52 % para os homens 

% Quantitativa  

Fadiga Sensação opressiva e sustentada de 

exaustão e de capacidade diminuída 

para realizar trabalho físico e mental no 

nível habitual(25). 

Avaliada no pré e pós-operatórios por 

meio da Dutch Fatigue Scale (DUFS)(27, 

36). 

 

Sim ou não 

 

Escore da 

intensidade de 

fadiga       

(8 - 40) 

Categórica 

 

Quantitativa 

Fadiga ao esforço Sensação de fadiga ao realizar esforço 

físico(26, 27). 

Avaliada no pré-operatório por meio da 

Dutch Exertion Fatigue Scale (DEFS)(27, 

36). 

Sim ou não 

 

Escore da 

intensidade de 

fadiga ao 

esforço  

(9 - 45) 

Categórica 

 

Quantitativa 

 

 

 



Casuística e Método 66 

Amanda Gabriela Muller 

 
(continuação) 

Variáveis 

sociodemográfi-

cas e clínicas 

Definição conceitual Definições operacionais Categoria de 

resposta 

Tipo de 

variável 

Dor Sensação penosa, desagradável, 

produzida pela excitação de 

terminações nervosas sensíveis a 

estímulos(143). 

Avaliada no pré e pós-operatórios por 

meio da aplicação da Escala Verbal 

Numérica (EVN)(143). 

Escore da 

intensidade de 

dor  

(0 - 10) 

Quantitativa 

Depressão Perda de interesse e prazer; sentimento 

de tristeza e baixa autoestima(119).  

Avaliada no pré-operatório por meio do 

Índice de Depressão de Beck II (IDB 

II)(170, 171). 

Classificação 

do grau de 

depressão: 

Sem 

depressão; 

Depressão 

leve; 

Depressão 

moderada; 

Depressão 

grave.  

 

Escore da 

Intensidade 

da depressão 

(0 - 63) 

Categórica 

para a 

classificação 

do grau de 

depressão e 

quantitativa 

contínua para 

a intensidade 

da depressão 

) 
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(continuação) 

 

 

 

Variáveis 

sociodemográfi-

cas e clínicas 

Definição conceitual Definições operacionais Categoria de 

resposta 

Tipo de 

variável 

Qualidade e 

eficiência do sono  

Quantidade de tempo de sono, não 

fragmentado, adequada e suficiente 

para manter o funcionamento desejado 

no ciclo sono-vigília(136). 

Avaliado por meio do Pittsburgh Sleep 

Quality Index - versão brasileira 

(PSQI)(135, 172) no pré-operatório que 

avalia a qualidade do sono no último 

mês, e das Escalas Visuais Análogas do 

Sono (EVA-Sono) no pré e pós-

operatórios(173) que avaliam a qualidade 

e efetividade do sono nas últimas 24 

horas. 

PSQI: Bons 

dormidores; 

Mau 

dormidores 

Escore da 

intensidade da 

qualidade do 

sono (PSQI) 

(0 - 21)  

Escore da 

intensidade da 

qualidade e 

efetividade do 

sono (EVA-

Sono) 

Distúrbio:  

0 - 700 

Efetividade:  

0 - 600  

Suplementaçã

o: 0 - 300 

Categórica 

 

 

 

 

 

Quantitativa  
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(continuação) 

Variáveis 

sociodemográfi-

cas e clínicas 

Definição conceitual Definições operacionais Categoria de 

resposta 

Tipo de 

variável 

Dispneia Sensação subjetiva, referida pelo 

participante, de respiração difícil ou 

laboriosa, falta de ar(93). 

A presença de dispneia foi avaliada por 

meio de relato do paciente e a 

intensidade da dispneia foi avaliada por 

meio do Índice de Dispneia modificado 

do Medical Research Concil (MRC) no 

pré e pós operatórios(164). 

Presença de 

dispneia: sim 

ou não 

 

Escore da 

intensidade da 

dispneia  

(0 - 4) 

Categórica 

 

 

Legenda: DAC (doença arterial coronariana), g/dl (gramas por decilitros), % (porcentagem).                       (conclusão) 
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4.4.2 Procedimentos para a coleta de dados 

Para padronizar a coleta de dados a pesquisadora, inicialmente, procedeu a 

coleta de dados de cinco participantes. Observou a necessidade de coletar 

informações (variáveis sociodemográficas e clínicas) que não constavam no 

instrumento original. Identificou também a necessidade de alternar a ordem de 

aplicação dos instrumentos de coleta de dados, pois os participantes tinham mais 

dúvidas sobre como responder os primeiros instrumentos aplicados e ficavam mais 

cansados ao final, o que poderia influenciar em suas respostas. Optou-se por não 

incluir os dados dos cinco participantes na análise dos dados. 

Após as modificações, realizou-se a coleta de dados de outros cinco 

participantes. Como não houve necessidade de novos ajustes, eles foram incluídos 

na amostra do estudo.  

A coleta de dados foi realizada de domingo a sexta-feira pela pesquisadora e 

uma auxiliar de pesquisa devidamente treinada. A pesquisadora é enfermeira, estava 

formada há nove anos, com experiência em cardiologia e terapia intensiva. A auxiliar 

de pesquisa era estudante de graduação do terceiro ano de enfermagem, que foi 

orientada pela pesquisadora sobre a abordagem dos potenciais participantes e o 

preenchimento dos instrumentos de coleta de dados. Na sequência, a auxiliar de 

pesquisa observou a pesquisadora durante a coleta de dados de 10 participantes. 

Durante o período, as dúvidas foram sanadas e, então, a auxiliar de pesquisa foi 

supervisionada na coleta de dados de outros oito. Esse número foi definido em função 

da avaliação da pesquisadora acerca da segurança e estabilidade da auxiliar de 

pesquisa na abordagem dos participantes e na utilização dos instrumentos. 

Considerando a adequação da coleta de dados, os oito participantes foram incluídos 

na amostra do estudo. 

Para identificar os potenciais participantes, a pesquisadora entrava em contato 

com a equipe de gerenciamento de leitos e era informada sobre os pacientes que 

tinham liberação cirúrgica para realização de cirurgia eletiva de RM. Em seguida, 

verificava se preenchiam os critérios de inclusão. Em caso afirmativo, a pesquisadora 

e/ou a auxiliar de pesquisa os abordava para convidá-los a participar do estudo. 
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Aqueles que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE (Apêndice A). Em seguida, avaliava-se a presença de 

comprometimento cognitivo por meio do Mini Exame do Estado Mental (Anexo 1). 

Permaneceram na amostra os participantes com cognição preservada, conforme 

descrito na seção 4.4.3.2. 

A coleta de dados foi realizada em dois momentos: no pré-operatório (em 

qualquer tempo após a liberação cirúrgica) e no pós-operatório (após a alta da UTI, a 

partir do 4º dia de pós-operatório até, no máximo, o 15º dia). Nos casos em que a 

cirurgia foi suspensa e reprogramada para outro dia, os dados do pré-operatório não 

foram coletados novamente. 

No pré-operatório, dados sociodemográficos e clínicos foram obtidos a partir 

dos registros no prontuário ou do relato dos participantes. Esses dados foram 

transcritos em instrumento elaborado pela pesquisadora (Apêndice B). Para a 

avaliação da fadiga (DUFS), fadiga ao esforço (DEFS), depressão (IDB II), qualidade 

e eficiência do sono (PSQI e EVA-Sono) foram utilizados instrumentos validados. Vale 

destacar que esses instrumentos foram aplicados de forma alternada. 

A coleta de dados no pós-operatório foi realizada nas UI e após o participante 

ter-se levantado do leito. Esses critérios foram necessários em função dos itens que 

compõe alguns dos instrumentos utilizados neste estudo. Foram avaliados dados 

acerca da fadiga (DUFS), e qualidade e eficiência do sono (EVA-Sono). 

4.4.3 Instrumentos de coleta de dados 

4.4.3.1 Dados sociodemográficos e clínicos 

Esse instrumento (Apêndice B) foi elaborado pela pesquisadora. A Parte A 

continha dados de identificação do participante, sociodemográficos e clínicos do pré-

operatório, bem como os antecedentes pessoais; a parte B, os dados clínicos do pós-

operatório.  

Ressalta-se que esse instrumento de coleta de dados refere-se ao projeto mais 

amplo denominado “Fadiga, marcadores inflamatórios e desfechos pós-operatórios na 
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cirurgia de revascularização do miocárdio”, portanto nem todas as variáveis foram 

avaliadas no presente estudo. 

4.4.3.2 Avaliação do comprometimento cognitivo 

O comprometimento cognitivo foi avaliado por meio do Mini Exame do Estado 

Mental – MEEM (Anexo 1). Esse instrumento é composto de 19 itens que avaliam 

orientação temporal e espacial, memória imediata, atenção e cálculo, memória de 

evocação e linguagem. Seu escore varia de 0 a 30(174). 

O MEEM foi validado para uso no Brasil. Foram estabelecidos pontos de corte, 

para a população brasileira, que indicam comprometimento cognitivo de acordo com 

a escolaridade da pessoa (Quadro 3)(174). 

Quadro 3 - Interpretação do escore do Mini Exame do Estado Mental - MEEM, 
segundo escolaridade.  

Escolaridade Comprometimento cognitivo 

Analfabeto <20 pontos 

1 a 4 anos <25 pontos 

5 a 8 anos <26,5 pontos 

9 a 11 anos <28 pontos 

>12 anos <29 pontos 

Fonte: Bruck et al, 2003(174) 

4.4.3.3 Fadiga 

Para avaliação da fadiga foi utilizada a Dutch Fatigue Scale - DUFS (Anexo 

2)(27, 36). Esta escala foi desenvolvida e publicada por três holandeses em 1998 a fim 

de mensurar a intensidade da fadiga(27). Foi criada com base na definição e nas 

características definidoras do diagnóstico de enfermagem Fadiga da NANDA-I(25).  

A DUFS é um instrumento de autorrelato, curto e de fácil aplicação. 

Originalmente era composta de nove itens, porém, após estudo de adaptação 

transcultural e validação para o português falado no Brasil permaneceu com oito itens, 

com estimativa adequada de confiabilidade (alfa de Cronbach=0,848) (27, 36). 
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Cada item apresenta cinco opções de resposta, numa escala tipo Likert de 5 

pontos, cujos extremos variam de não a sim, sendo que não significa que a situação 

nunca ocorre com o participante e sim, que a situação sempre ocorre. Para a opção 

não, atribui-se pontuação de 1 e para a opção sim, 5; as pontuações 2, 3 e 4 são 

atribuídas para as opções intermediárias de resposta. O escore do item 6 precisa ser 

invertido antes de se computarem os escores totais, pois o conteúdo do seu enunciado 

tem sentido contrário aos demais. Os escores dos itens devem ser somados para se 

obter o escore total, que varia de 8 a 40. Quanto maior o escore, maior a intensidade 

de fadiga(26, 27, 35, 36). 

Para possibilitar a aplicação da DUFS no pré e pós-operatórios, o enunciado 

original foi modificado, de modo que ao invés de considerar os últimos 3 a 6 meses 

para responder os itens, os participantes foram solicitados a considerar os últimos 5 

dias. 

4.4.3.4 Fadiga ao esforço 

Para avaliação da fadiga ao esforço foi utilizada a Dutch Exertion Fatigue Scale 

– DEFS (Anexo 3). Esta escala, também, foi desenvolvida pelos mesmos autores da 

DUFS e publicada em 1998 a fim de mensurar a intensidade da fadiga ao esforço. 

Inicialmente, tinha 62 itens que foram elaborados com base em diferentes 

questionários sobre atividades diárias relacionadas aos domínios doméstico, corporal 

e social. Ao término do estudo de validação esse instrumento permaneceu com nove 

itens(26, 27, 35, 36). 

A DEFS é um instrumento de autorrelato, curto e de fácil aplicação. No estudo 

de adaptação transcultural e validação para o português falado no Brasil permaneceu 

com nove itens, com estimativa adequada de confiabilidade (alfa de 

Cronbach=0,922)(35, 36). 

Cada item apresenta cinco opções de resposta, numa escala tipo Likert de 5 

pontos, cujos extremos variam de não a sim, sendo que não significa que a situação 

nunca ocorre com o participante e sim, que a situação sempre ocorre. A atribuição 

das pontuações é feita da mesma forma descrita para a DUFS. Os escores dos itens 
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devem ser somados para se obter o escore total, que varia de 9 a 45. Quanto maior o 

escore, maior a intensidade de fadiga(26, 27, 35, 36).  

A DEFS foi aplicada somente no pré-operatório. A sua utilização no pós-

operatório não foi possível porque contém itens que avaliam a intensidade da fadiga 

ao realizar atividades diárias domésticas e sociais, que são incompatíveis com o 

ambiente hospitalar em que o paciente se encontrava no momento da avaliação pós-

operatória (itens 5 a 9).  

4.4.3.5 Dor 

Para avaliação da dor foi utilizada a Escala Verbal Numérica (EVN), que 

permite identificar a presença de dor e avaliar a sua intensidade usando números. O 

participante foi solicitado a atribuir uma nota à intensidade de sua dor utilizando uma 

escala de 11 pontos que varia de 0 a 10. O ponto 0 (zero) representa nenhuma dor e 

10 (dez), a pior dor possível. Os demais pontos representam intensidades 

intermediárias de dor(175). 

A EVN foi aplicada no pré e pós-operatórios.  

4.4.3.6 Depressão 

Para avaliação da depressão foi utilizado o Inventário de Depressão de Beck II 

– IDB II (Anexo 4). A primeira versão deste instrumento foi desenvolvida por Aaron T. 

Beck e colaboradores, e publicada em 1961. Com o avanço de estudos nessa área e 

aumento do uso desse instrumento os autores, em 1996, atualizaram a versão original 

baseando-se nos critérios do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM–IV) da American Phychiatric Association(170, 176).  

O IDB II é um instrumento de autorrelato que avalia manifestações 

comportamentais da depressão. Foi adaptado e validado para uso no Brasil por 

diferentes autores. A consistência interna da versão em português no estudo de 

Gomes-Oliveira et al.(171) foi de 0,89 para estudantes de medicina e de 0,93 para uma 

amostra da população da Grande São Paulo; no estudo de Finger e Argimon(176) foi 
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de 0,89 para estudantes universitários; no estudo de Gandini et al.(177) foi de 0,86 para 

mulheres com câncer.  

É composto de 21 itens. Para cada item, o participante tem quatro opções de 

resposta que se referem à intensidade do sintoma (item) e cujas pontuações variam 

de 0 a 3, sendo que 0 é a ausência e 3, a maior intensidade do sintoma. É importante 

ressaltar que se atribui escore 0 ao item 19, caso a perda de peso tenha ocorrido de 

forma proposital(170, 171).  

Os escores dos itens devem ser somados para fornecer um escore total que 

varia de 0 a 63; o escore total é utilizado para categorizar o participante de acordo 

com a gravidade da depressão: sem depressão ou depressão mínima (0 a 13), 

depressão leve (14 a 19), depressão moderada (20 a 28) e depressão grave (29 a 63) 

(170, 171).  

A avaliação da depressão foi realizada apenas no pré-operatório, pois o IDB II 

avalia a presença de sintomas depressivos na semana que antecede a aplicação 

desse instrumento (últimos sete dias). Como o período que o participante seria 

avaliado no pós-operatório poderia se sobrepor ao período que havia sido avaliado no 

pré-operatório, considerou-se que a aplicação do IDB II no pós-operatório não era 

pertinente. 

4.4.3.7 Qualidade e eficiência do sono 

Para avaliar a qualidade e a eficiência do sono foram aplicados os seguintes 

instrumentos: o Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), versão brasileira(135, 172) (Anexo 

5) e as Escalas Visuais Análogas do Sono (EVA-Sono)(173, 178) (Anexo 6). 

O PSQI foi desenvolvido por Buysse e colaboradores e publicado em 1989. É 

um instrumento de autorrelato que avalia a qualidade do sono no último mês 

contribuindo para detectar padrões de disfunção do sono até um mês antes do 

momento da avaliação(135). 

Foi validado para uso no Brasil em pacientes com apneia obstrutiva do sono, 

depressão e insônia, apresentando estimativa adequada de confiabilidade (alfa de 

Cronbach=0,82) (135, 172). 
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É composto por 19 questões autoaplicáveis e 5 questões respondidas por 

companheiro de quarto de quem responde o instrumento. Essas últimas são utilizadas 

apenas para informação clínica e não foram utilizadas no presente estudo. As 19 

questões são agrupadas em 7 componentes (qualidade subjetiva do sono, latência do 

sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, transtornos do sono, uso de 

medicamentos para dormir e disfunção diurna) (135, 172).  

Os escores de cada componente variam de 0 a 3 e são somados para produzir 

um escore global, que varia de 0 a 21. Quanto maior a pontuação, pior a qualidade do 

sono. De acordo com o escore global, o participante foi categorizado como bom 

dormidor se ≤ 5 ou como mau dormidor, se > 5(135, 172). 

O PSQI foi aplicado apenas no pré-operatório.  

As Escalas Visuais Análogas de Sono (EVA - Sono) foram desenvolvidas por 

Snyder-Halpern e Verran como modificação do instrumento Verran and Snyder-

Halpern Sleep Scale (VSH), e publicadas em 1987. Compõem um instrumento de 

autorrelato que avalia subjetivamente a qualidade e a eficiência do sono nas últimas 

24 horas(178). 

Há, no total, 16 itens, dos quais 15 são de autorrelato, distribuídos em três 

domínios (distúrbio, efetividade e suplementação). A Escala de Distúrbio mensura a 

percepção do grau de distúrbio no tempo principal do sono devido à fragmentação e 

à latência do sono (itens 1, 6, 7, 8, 9, 10 e 11); a Escala de Efetividade mensura 

características de qualidade e duração do sono (itens 2, 12, 14 e 16); a Escala de 

Suplementação mensura a percepção do grau com que períodos adicionais de sono 

aumentaram o tempo principal de sono (itens 3, 4, 5 e 13)(173, 178). 

Cada item das escalas é composto de duas afirmações com significados 

contrários localizadas nos extremos de uma linha de 100 milímetros (mm). Os 

participantes foram orientados a responder os itens colocando um traço vertical sobre 

a linha entre os pares de afirmações, de acordo com o ponto que melhor refletia sua 

opinião. O escore dos itens 7 e 15 precisam ser invertidos antes de se computarem 

os escores totais, pois o conteúdo dos seus enunciados tem sentido contrário aos 

demais. O item 16 é calculado somando-se os escores dos itens 1 e 2(173, 178). 

Os escores das EVA - Sono são obtidos para cada domínio; quanto maior o 

escore, maior o Distúrbio, a Efetividade ou a Suplementação do sono. Para calcular a 

pontuação dos itens foi utilizada uma régua transparente de comprimento superior a 
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100mm. Recomenda-se que os escores dos domínios não sejam somados. Portanto, 

não há um escore total. Os escores dos itens 1 a 15 podem variar de 0 a 100, e do 

item 16 de 0 a 200, pois é a somatória dos itens 1 e 2. Já os escores da Escala de 

Distúrbio varia de 0 a 700 (sete itens), da Escala de Efetividade, de 0 a 600 (quatro 

itens mais o item 16) e da Escala de Suplementação de 0 a 400 (quatro itens)(173, 178).  

Após estudo de adaptação transcultural e validação para o português falado no 

Brasil os autores excluíram o item 13 ("Assim que despertei hoje de manhã me levantei 

________ Depois que despertei hoje de manhã, cochilei várias vezes antes de me 

levantar"), pois, a amostra foi constituída por pacientes no primeiro dia pós-operatório 

e que, muitas vezes, estavam impossibilitados de levantar sozinhos. Portanto, o 

escore do domínio de Suplementação permaneceu com valores de 0 a 300 (três itens). 

Apresentou adequadas estimativas de confiabilidade (alfa de Cronbach para o 

domínio de Distúrbio: 0,80; para o domínio de Efetividade: 0,78; para o domínio de 

Suplementação: 0,72)(173, 178).  

A EVA-Sono foi aplicada no pré e pós-operatórios.  

4.4.3.8 Dispneia 

Para a avaliação da dispneia foi perguntado ao paciente se ele apresentava 

esse sintoma, conforme definição apresentada no Quadro 2. Caso a resposta fosse 

afirmativa, aplicava-se o Índice de Dispneia do Medical Research Concil Modificada - 

MRC modificada (Anexo 7)(164, 179, 180). 

É um instrumento de autorrelato, de fácil aplicação e que foi desenvolvido para 

avaliar o efeito da dispneia na realização de atividades de vida diária. Seu escore varia 

de 0 a 4, no qual, 0 indica dispneia ao realizar exercício intenso e 4, dispneia 

importante que limita a realização de atividades diárias como vestir-se, tomar banho 

sozinho ou sair de casa(164, 179, 180). 

O MRC modificado foi aplicado no pré e pós-operatórios.  



Casuística e Método 77 

Amanda Gabriela Muller 

4.5 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS  

Os dados coletados foram lançados em planilha do Microsoft Office Excel® e 

sofreram dupla checagem para verificar se havia erros de digitação. Posteriormente, 

os dados foram encaminhados para um profissional estatístico e processados no 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS® versão 22, SPSS 

Incorporation, Chicago, Illinois (IL), EUA) e submetidos a análises estatísticas 

descritiva e inferencial.  

O nível de significância adotada para todos os testes estatísticos inferenciais 

utilizados no presente estudo foi de 5% (p ≤ 0,05). 

4.5.1 Características sociodemográficas e clínicas dos participantes 

Variáveis categóricas foram analisadas em termos de frequências absoluta e 

relativa e as variáveis quantitativas em termos de medidas de tendência central e 

dispersão (média, desvio-padrão, mediana, valores mínimo e máximo). 

Para a análise inferencial de comparação das variáveis fadiga (DUFS), dor 

(EVN), qualidade e eficiência do sono (EVA-Sono), dispneia (MRC modificada) e 

níveis séricos de Hb e HT, avaliadas no pré e pós-operatório de cirurgia de RM, foram 

utilizados dois testes estatísticos específicos para estudos longitudinais, pois, a 

amostra do pré-operatório (n=99 para dispneia; n=137 para demais variáveis) era 

diferente do pós-operatório (n=20 para dispneia; n=120 para demais variáveis). Os 

testes estatísticos utilizados para essa análise foram:  modelo de efeitos mistos para 

comparar as médias das variáveis quantitativas com distribuição normal; distribuição 

de Poisson para analisar a distribuição de probabilidade de variáveis com distribuições 

não normais, como as categóricas(181, 182). 

A consistência interna dos instrumentos utilizados (DUFS, DEFS, IDB II, PSQI 

e EVA-Sono) foi verificada por meio do Coeficiente alfa (α) de Cronbach. Seu valor 

varia de 0 a 1, sendo que valor maior ou igual a 0,70 foi considerado aceitável ou 

adequado(183). 
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4.5.2 Prevalência de fadiga e de fadiga ao esforço no pré-operatório e 
incidência de fadiga no pós-operatório de cirurgia de RM 

Tiesinga, Dassen e Halfens (1998)(27) não forneceram um ponto de corte para 

permitir a identificação de pessoas com e sem fadiga. As escalas propostas por esses 

autores permitem a quantificação da intensidade da fadiga. Isso significa que qualquer 

resposta para um ou mais itens da DUFS ou DEFS, indica algum grau de fadiga, mas 

não permite identificar as pessoas em que a fadiga é clinicamente relevante e 

necessita de tratamento por um profissional de saúde (outros autores chamaram esse 

tipo de fadiga de fadiga substancial). Desse modo, o cálculo da prevalência de fadiga 

e da fadiga ao esforço substanciais não seria possível utilizando a DUFS e a DEFS. 

Por esse motivo, considerando o mesmo critério adotado por Fini e Cruz(35), 

para estimar a prevalência da fadiga substancial, utilizou-se como padrão-ouro o item 

17 do IDB II. Desse modo, foram estabelecidos pontos de corte para a DUFS e para 

a DEFS, que permitissem identificar os participantes com e sem fadiga e/ou fadiga ao 

esforço substanciais, respectivamente. 

O item 17 do IDB II (fadiga) é composto por quatro opções de resposta que 

variam de 0 (“não fico mais cansado que o habitual”) a 3 (“estou cansado demais para 

fazer qualquer coisa”)(170, 171). O participante que respondeu 0 foi considerado sem 

fadiga e aquele que respondeu de 1 a 3, com fadiga. 

Após a divisão dos participantes nesses dois grupos foram calculados os 

valores de sensibilidade, especificidade, 1-especificidade e a soma da sensibilidade e 

especificidade nos diferentes pontos de corte da DUFS e da DEFS, aplicadas no pré-

operatório. O ponto de corte dessas escalas foi estabelecido quando se obtinha as 

melhores estimativas de sensibilidade e especificidade.  

Para os pontos de corte estabelecidos anteriormente da DUFS e da DEFS foi 

calculada a área sob a curva (AUC) Receiver Operator Caracteristics (ROC) (para 

verificar a capacidade preditiva da DUFS e da DEFS em separar os participantes em 

dois grupos, com e sem fadiga. Quanto mais o valor se aproxima de 1,0 melhor é a 

acurácia do teste (escalas). As AUC foram, também, estimadas por intervalos de 

confiança de 95% (IC 95%)(184, 185). 

Após realizar a classificação dos participantes em dois grupos (com e sem 

fadiga substancial) pelo ponto de corte estabelecido, conforme descrito anteriormente, 



Casuística e Método 79 

Amanda Gabriela Muller 

calculou-se a prevalência (P) de fadiga substancial (DUFS) e de fadiga substancial ao 

esforço (DEFS) no pré-operatório por meio da seguinte equação(186):  

 

𝑷 =
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒂𝒇𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

A incidência (I) de fadiga no pós-operatório de cirurgia de RM foi calculada por 

meio da seguinte equação(186): 

 

𝑰 =
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒏𝒐𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝒑ó𝒔 − 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕ó𝒓𝒊𝒐

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

4.5.3 Variáveis preditivas/associadas à fadiga no pré e pós-operatórios de 
cirurgia de RM 

Para verificar se houve associação entre os escores de fadiga e de fadiga ao 

esforço, avaliadas no pré e pós-operatórios de cirurgia de RM, com as características 

sociodemográficas e clínicas dos participantes foram utilizados os seguintes testes: 

coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis quantitativas, coeficiente de 

correlação tau de Kendall para as variáveis ordinais; teste t de Student para as 

variáveis categóricas dicotômicas; e análise de variância (ANOVA) para as variáveis 

categóricas com mais de duas categorias(187-190). 

O coeficiente de correlação (r) varia entre -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que 

não há correlação entre duas variáveis, o valor 1 indica uma correlação perfeita 

positiva e o valor -1 indica uma correlação perfeita inversa, ou seja, quando o valor de 

uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, 

mais forte é a correlação entre as duas variáveis(189-191). A interpretação da força de 

correlação utilizada para este estudo está descrita no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Interpretação da força de correlação para o coeficiente de correlação de 
Pearson e o coeficiente de correlação tau de Kendall.  

Valor da correlação Interpretação e grau de associação 

+ 1,00 (-1,00) Correlação positiva (negativa) perfeita 

0,70 a 0,90 (-0,70 a -0,90) Correlação positiva (negativa) forte 

0,40 a < 0,70 (-0,40 a < -0,70) Correlação positiva (negativa) moderada 

0,10 a < 0,40 (-0,10 a < -0,40) Correlação positiva (negativa) fraca 

0 Não há correlação 

Fonte: Dancey e Reidy (2013)(191) 

 

Para determinar os fatores preditivos ou associados à fadiga avaliada no pré e 

pós-operatórios de cirurgia de RM foi utilizado o modelo de regressão linear. Essa 

análise estatística teve o objetivo de verificar a existência de uma relação de predição 

ou de associação entre variáveis independentes (variáveis sociodemográficas e 

clínicas) e uma variável dependente quantitativa contínua (fadiga ou fadiga ao 

esforço). Para selecionar as variáveis que fariam parte do modelo de regressão linear 

foi utilizado o operador least absolute shrinkage and selection operator (LASSO). Esse 

método tem sido utilizado mais recentemente, pois, ele permite selecionar mais 

variáveis que apresentem melhor correlação com a variável dependente e tem a 

capacidade de selecionar menos variáveis que interferem pouco ou que tenham 

menor correlação com a variável dependente. Foi obtido valor de intervalo de 

confiança de 95% para todas as variáveis que permaneceram no modelo(192, 193). 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS  

Este estudo faz parte de um projeto mais amplo denominado “Fadiga, 

marcadores inflamatórios e desfechos pós-operatórios na cirurgia de revascularização 

do miocárdio” que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) das 

instituições proponente (parecer número 1.400.127 - Anexo 8) e coparticipante 

(parecer número 1.412.540 - Anexo 9). 

Foi respeitada a Resolução 466/12(194) do Conselho Nacional de Saúde que 

dispõe sobre a aprovação de pesquisas envolvendo seres humanos. Os participantes 
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do estudo assinaram o TCLE (Apêndice A), após serem esclarecidos sobre os 

objetivos do estudo.
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5 RESULTADOS 

Foram selecionados 159 participantes com DAC crônica em pré-operatório de 

cirurgia de RM. A Figura 1 apresenta o fluxograma de inclusão, exclusão e seguimento 

dos participantes no estudo. 

Figura 1- Fluxograma de inclusão, exclusão e seguimento dos participantes no 
estudo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

137 participantes avaliados no pré-operatório 

159 participantes elegíveis no pré-operatório 

Exclusões no pré-operatório: 
12 participantes com comprometimento 
cognitivo 
7 não realizaram cirurgia de RM devido 
suspensão do procedimento 
1 apresentava déficit visual total 
1 tinha sido incluído em outro protocolo 
de pesquisa 
1 foi diagnosticado com câncer de pele 

após a inclusão no estudo 

Exclusões no pós-operatório: 
2 participantes responderam de forma 
incompleta o instrumento de avaliação de 

fadiga 

Perdas de seguimento no pós-
operatório: 
9 participantes evoluíram a óbito antes 
da avaliação pós-operatória 
6 participantes receberam alta hospitalar 
antes da avaliação pós-operatória 

120 participantes avaliados no pós-operatório 
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Dos 137 participantes avaliados no pré-operatório, 120 (87,6%) realizaram 

cirurgia de RM isolada e 17 (12,4%), combinada a outro procedimento cirúrgico do 

coração ou aorta. 

A seguir serão apresentados os resultados, segundo os objetivos deste estudo: 

caracterização sociodemográfica e clínica dos participantes, incluindo a intensidade e 

prevalência da fadiga e da fadiga ao esforço no pré-operatório e intensidade e 

incidência de fadiga no pós-operatório, associação dos fatores sociodemográficos e 

clínicos com a fadiga e a fadiga ao esforço no pré e pós-operatórios de cirurgia de 

RM. 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DOS 
PARTICIPANTES 

As características sociodemográficas dos participantes com DAC crônica no 

pré-operatório são apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos participantes do estudo (n=137). 
São Paulo, 2017. 

Características sociodemográficas 
Pré-operatório 

(n=137) 

Idade, em anos completos  
    Média ± DP 62,4 ± 8,3 

    Mediana 63,0 

    Variação 41 - 83 

Sexo, n (%)   
    Masculino 104 (75,9 %) 

Cor, n (%)  
    Branco 91 (66,4%) 

    Não branco 46 (33,6%) 

Escolaridade, em anos completos  
    Média ± DP 7,5 ± 4,6 

    Mediana 7,0 

    Variação 0 - 22 

Situação trabalhista, n (%)  
    Economicamente ativo 42 (30,7%) 

    Afastado das atividades laborais 23 (16,8%) 

    Aposentado 72 (52,6%) 

Convivência marital, n (%)  
    Sim 94 (68,6%) 

       Legenda: DP = desvio padrão.  
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Nota-se que a idade mínima dos participantes que realizaram cirurgia de RM 

foi de 41 anos, com predominância da cor branca e daqueles com convivência marital. 

A maioria era aposentado e a média de anos de estudo foi de 7,5 anos, que 

corresponde ao ensino fundamental incompleto. 

A presença de fatores de risco cardiovascular, comorbidades, intervenções 

prévias relacionadas ao tratamento da DAC, medicamentos de uso crônico e 

depressão no pré-operatório são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Características clínicas avaliadas no pré-operatório de cirurgia de 
revascularização do miocárdio (n=137). São Paulo, 2017. 

(continua) 

Características clínicas 
Pré-operatório 

(n=137) 

Fatores de risco cardiovascular   
    Tabagistas / ex-tabagistas, n (%) 22 (16,1%) / 74 (54,0%) 

    Sedentarismo, n (%) 114 (83,2%) 

    DAC familiar, n (%) 31 (22,6%) 

    Índice de massa corporal, em kg/m2, média (DP) 28,7 (4,6) 

Comorbidades, n (%)  

    Hipertensão arterial  125 (91,2%) 

    DLP 106 (77,4%) 

    Angina estável 78 (56,9%) 

    IAM prévio 62 (45,3%) 

    Diabetes  56 (40,9%) 

    Miocardiopatia isquêmica 17 (12,4%) 

    Insuficiência cardíaca 16 (11,7%) 

    Hipotireoidismo 15 (10,9%) 

Intervenções de RM prévias, n (%)  

    ATC 19 (13,9%) 

    Cirurgia de RM 3 (2,2%) 

Medicamentos em uso atual, n (%)  

    Estatina 133 (97,1%) 

    Antiagregante plaquetário 119 (86,9%) 

    Betabloqueador 108 (78,8%) 

    IECA e ARA 80 (58,4%) 

    Protetor gástrico 64 (46,7%) 

    Bloqueador de canal de cálcio 53 (38,7%) 

    Diurético 44 (32,1%) 

    Vasodilatador coronariano 26 (19,0%) 
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(continuação) 

Características clínicas 
Pré-operatório 

(n=137) 

    Anticoagulante 20 (14,6%) 

    Indutor do sono 16 (11,7%) 

    Insulina 14 (10,2%) 

    Terapia de reposição de hormônios da tireoide 14 (10,2%) 

Depressão (escore do IDB II)  
    Média ± DP 12,4 ± 9,4 

    Mediana 10,0 

    Variação 0 – 47 

Depressão (grau de depressão, IDB II), n (%)  
    Sem depressão 90 (65,7%) 

    Depressão leve 22 (16,1%) 

    Depressão moderada 14 (10,2%) 

    Depressão grave 11 (8,0%) 

Legenda: DAC = doença arterial coronariana, Kg/m2 = quilogramas por metro quadrado, DP = desvio 
padrão, DLP = dislipidemia, IAM = infarto agudo do miocárdio, RM = revascularização do miocárdio, 
ATC = angioplastia transluminal coronariana, IECA = inibidores da enzima conversora da angiotensina, 
ARA = antagonistas dos receptores da angiotensina, IDB II = Inventário de Depressão de Beck II. 

(conclusão) 

 

Observa-se que 16,1% dos participantes relataram ser tabagistas e que, 

também, a amostra do estudo apresentava outros fatores de risco cardiovascular 

como sedentarismo, sobrepeso e histórico familiar de DAC. Dentre as comorbidades 

mais frequentes, hipertensão, dislipidemia e diabetes também são consideradas 

fatores de risco para DAC.  

Outras comorbidades, além daquelas apresentadas na tabela 2, foram 

observadas nesta amostra, porém sua frequência de ocorrência foi inferior a 10%: AI 

prévia, doença valvar, aneurisma de aorta, AVE, DPOC, câncer prévio, IRC e pré-

diabetes. 

Com relação aos medicamentos, aqueles que visam prevenção primária ou 

secundária de eventos cardiovasculares foram os mais frequentemente utilizados 

(estatinas e antiagregantes plaquetários). Destaca-se também o uso de 

medicamentos para o controle da pressão arterial, como os IECA (inibidores da 

enzima conversora de angiotensina), ARA (antagonistas dos receptores de 

angiotensina) e diuréticos. Outros medicamentos, além dos apresentados na tabela 2, 

estavam em uso por menos de 10% dos participantes: inotrópicos, anti-isquêmicos, 
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antiarrítmicos, hipoglicemiantes orais, complexos vitamínicos e outros 

hipolipemiantes. 

Os itens do IDB II que apresentaram os maiores escores foram os que avaliam, 

respectivamente, preocupação somática (item 20), fadiga (item 17) e irritabilidade 

(item 11). Os itens que apresentaram os menores escores foram os que avaliam, 

respectivamente, ideias suicidas (item 9), autodepreciação (item 7) e sensação de 

fracasso (item 3). No apêndice C, estão descritos os escores médios obtidos para 

cada item do instrumento. O IDB II apresentou adequada consistência interna neste 

estudo (α de Cronbach = 0,86). 

As outras características clínicas (fadiga, fadiga ao esforço, intensidade da dor, 

qualidade e eficiência do sono, dispneia e níveis séricos sanguíneos de Hb e HT) 

foram avaliadas no pré e no pós-operatórios. 

5.1.1 Fadiga e fadiga ao esforço 

A Tabela 3 apresenta os escores da intensidade da fadiga pela DUFS no pré e 

pós-operatórios e pela DEFS no pré-operatório. 
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Tabela 3 - Escores da intensidade da fadiga, avaliada pela DUFS, no pré (n=137) e 
pós-operatórios (n=120), e da fadiga ao esforço, avaliada pela DEFS, no pré-
operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. São Paulo, 2017. 

Intensidade da Fadiga 
Pré-operatório 

(n=137) 

Pós operatório 

(n= 120) 
p-Valor 

DUFS      

    Média ± DP 23,3 ± 8,4 23,0 ± 8,1 

0,7741     Mediana 23,0 23,0 

    Variação 8 – 40 8 – 40 

DEFS    

    Média ± DP 23,8 ± 9,8 -  

    Mediana 23,0 - - 

    Variação 9 – 45 -  

Legenda: DUFS = Dutch Fatigue Scale, DEFS = Dutch Exertion Fatigue Scale, DP = desvio padrão. 
1 Modelo de Efeitos Mistos.  

 

Verifica-se que a intensidade de fadiga, avaliada pela DUFS, foi semelhante no 

pré e no pós-operatórios (p=0,774).  

O item da DUFS que apresentou maiores escores tanto no pré quanto no pós-

operatórios foi o 2 (“Ultimamente você tem observado que precisa de mais energia 

para dar conta das suas tarefas diárias?”). Já, os itens que apresentaram menores 

escores foram o 6 (“Ultimamente você tem conseguido fazer suas tarefas do dia a 

dia?”) no pré-operatório e o 4 (“Ultimamente você tem acordado com a sensação de 

estar exausto e desgastado?”), no pós-operatório. Com relação à DEFS, o item que 

apresentou maior escore foi o 4 (“Você acha fatigante subir e descer escadas?”) e o 

item com menor escore foi o 3 (“Você acha fatigante ficar embaixo do chuveiro?”). 

 Nos apêndices D e E são apresentados os escores médios de cada item da 

DUFS, no pré e pós-operatórios e da DEFS, no pré-operatório de cirurgia de RM, 

respectivamente. 

A DUFS apresentou adequadas estimativas de confiabilidade no pré e no pós-

operatórios (α de Cronbach = 0,81), assim como a DEFS (α de Cronbach = 0,86) 

apresentou no pré-operatório. 
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5.1.2 Intensidade da dor 

Foi avaliada por meio da EVN. Os escores da intensidade da dor relatada pelos 

participantes, no pré e no pós-operatórios, estão descritas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Escores da intensidade da dor, avaliada pela EVN, nos participantes no 
pré (n=137) e no pós-operatórios (n=120) de cirurgia de revascularização do 
miocárdio. São Paulo, 2017. 

Intensidade da dor 
Pré-operatório 

(n = 137) 

Pós-operatório 

(n = 120) 
p-Valor 

    Média + DP 0,5 ± 1,8 1,9 ± 2,5  

    Mediana 0 0 < 0,0011 

    Variação 0 – 9 0 – 9  

Legenda: DP = desvio padrão. 
1 Distribuição de Poisson. 
 

Verifica-se que a intensidade da dor, avaliada pela EVN, no pós-operatório é 

maior do que a avaliada no pré-operatório (p<0,001), embora a variação seja 

semelhante nos dois momentos (0 – 9). 

5.1.3 Qualidade e eficiência do sono 

Em relação à categorização dos participantes pelo PSQI, observou-se que 84 

(61,3%) foram considerados mau dormidores.  

A Tabela 5 apresenta os escores das escalas PSQI no pré-operatório e de cada 

domínio da EVA – Sono no pré e pós-operatórios. 
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Tabela 5 - Escores da qualidade do sono no último mês, avaliada pelo PSQI no pré-
operatório (n=137), e qualidade e eficiência do sono nas últimas 24 horas, avaliadas 
pela EVA-Sono nos participantes no pré (n=137) e no pós-operatórios (n=120) de 
cirurgia de revascularização do miocárdio. São Paulo, 2017. 

Qualidade e eficiência do sono 

Pré-

operatório 

(n=137) 

Pós –

operatório 

(n=120) 

p-Valor 

PSQI    

   Média ± DP 7,4 ± 4,3 -   

   Mediana 6,0 -  - 

   Variação 0 - 19 -   

EVA sono-Escala de Distúrbio    

   Média ± DP 277,2 ± 179,3 357,8 ± 190,6 

<0,0011    Mediana 252,0 367,0 

   Variação 1 – 686  6 – 690  

EVA sono-Escala de Efetividade    

   Média ± DP 347,7 ± 114,4 301,0 ± 121,1 

<0,0011    Mediana 371,0 302,5 

   Variação 98 – 500 97 – 500  

EVA sono-Escala de Suplementação    

   Média ± DP 59,4 ± 65,7 91,0 ± 71,6 

<0,0011    Mediana 30,0 95,0 

   Variação 0 – 289  0 – 298  

Legenda: PSQI = Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, EVA - Sono = Escalas Visuais Análogas 
do Sono e DP = desvio padrão. 
1 Modelo de Efeitos Mistos. 

 

A média dos escores das Escalas de Distúrbio e de Suplementação foram 

significantemente maiores no pós-operatório (p<0,001), enquanto a Escala de 

Efetividade apresentou escores significantemente menores no pós-operatório 

(p<0,001). 

O Coeficiente α de Cronbach foi de 0,75 para o PSQI, de 0,85 e 0,88 para a 

Escala de Distúrbio (pré e pós-operatório, respectivamente), de 0,81 e 0,78 para a 

Escala de Efetividade (pré e pós-operatório, respectivamente), e de 0,65 e 0,54 para 

a Escala de Suplementação (pré e pós-operatório, respectivamente).  
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5.1.4 Dispneia 

No pré-operatório, 99 (72,3%) relataram ter dispneia e no pós-operatório, 20 

(16,7%) (p<0,001). A Tabela 6 apresenta a intensidade da dispneia dos participantes, 

por meio da MRC modificada, que relataram apresentar o sintoma no pré (n=99) e no 

pós-operatórios (n=20). 

Tabela 6 - Escores da intensidade da dispneia, avaliada pela MRC modificada, nos 
participantes no pré (n=99) e no pós-operatórios (n=20) de cirurgia de 
revascularização do miocárdio. São Paulo, 2017. 

Intensidade da Dispneia 
Pré-operatório Pós operatório 

p-Valor  

(n=99) (n= 20) 

MRC, n (%)   

0,1711 

    Escore 0 9 (9,1%) 9 (45,0%) 

    Escore 1 27 (27,3%) 1 (5,0%) 

    Escore 2 24 (24,2%) 1 (5,0%) 

    Escore 3 35 (35,4%) 8 (40%) 

    Escore 4 4 (4,0%) 1 (5,0%) 

Legenda: MRC = Índice de dispneia do Medical Research Concil modificada. 
1 Distribuição de Poisson. 

 

Nota-se que no pré-operatório a maioria dos participantes respondeu que 

precisava parar muitas vezes devido à falta de ar quando andava em torno de 100 

metros ou poucos minutos de caminhada no plano (escore 3) e no pós-operatório, que 

tinha falta de ar ao realizar exercício intenso (escore 0). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre a intensidade da dispneia no pré e no pós-

operatório de cirurgia de RM. 

5.1.5 Níveis séricos de Hb e HT 

A Tabela 7 apresenta os valores dos níveis séricos de Hb e HT dos 

participantes avaliados no pré e no pós operatórios de cirurgia de RM. 
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Tabela 7 - Níveis séricos sanguíneos de Hb e HT, segundo os participantes no pré 
(n=137) e no pós-operatórios (n=120) de cirurgia de revascularização do miocárdio. 
São Paulo, 2017. 

Variáveis 
Pré-operatório 

(n=137) 

Pós-operatório 

(n=120) 

p-Valor 

Hb, g/dL    

    Média ± DP 13,9 ± 1,7 10,1 ± 1,5 

<0,0011     Mediana 13,9 10,0 

    Variação 8,1 – 18,8 6,9 - 13,6 

HT, %    

    Média ± DP 40,9 ± 4,5 30,1 ± 4,2 

<0,0011     Mediana 41,0 30,0 

    Variação 24 - 53 21 - 39 

Legenda: Hb (hemoglobina), g/dL (gramas por decilitro), DP (desvio padrão), HT (hematócrito), % 
(porcentagem). 
1  Modelo de Efeitos Mistos. 

  

Nota-se que, no pós-operatório, os níveis sanguíneos médios de Hb e HT estão 

abaixo dos limites de normalidade (10,1 g/dL e 30,1%) e são menores em comparação 

ao pré-operatório (p<0,001).  

5.2 PREVALÊNCIA DE FADIGA NO PRÉ-OPERATÓRIO E INCIDÊNCIA DE 
FADIGA NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA DE RM 

Observou-se que 104 (75,9%) participantes no pré-operatório assinalaram as 

opções de resposta 1, 2 ou 3 para o item 17 do IDB II, ou seja, foram categorizados 

como tendo fadiga, de acordo com o padrão-ouro. 

Considerando os participantes com e sem fadiga, segundo o item 17 do IDB II, 

foram estabelecidos diferentes pontos de corte para a DUFS e calculados os 

respectivos valores de sensibilidade, 1- especificidade, especificidade e soma dos 

valores da sensibilidade e especificidade (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Valores da sensibilidade, 1-especificidade, especificidade e da soma da 
sensibilidade e especificidade, segundo os diferentes pontos de corte da DUFS, no 
pré-operatório. São Paulo, 2017. 

Ponto de 

corte 
Sensibilidade 

1-

Especificidade 
Especificidade S + E 

7,00 1,000 1,000 0,000 1,000 

8,50 1,000 0,909 0,091 1,091 

9,50 1,000 0,818 0,182 1,182 

10,50 1,000 0,758 0,242 1,242 

11,50 0,990 0,697 0,303 1,293 

12,50 0,962 0,636 0,364 1,326 

13,50 0,942 0,606 0,394 1,336 

14,50 0,942 0,576 0,424 1,366 

15,50 0,923 0,424 0,576 1,499 

16,50 0,856 0,333 0,667 1,523 

17,50 0,837 0,273 0,727 1,564 

18,50 0,808 0,242 0,758 1,566 

19,50 0,731 0,182 0,818 1,549 

20,50 0,683 0,182 0,818 1,501 

21,50 0,644 0,182 0,818 1,462 

22,50 0,625 0,121 0,879 1,504 

23,50 0,615 0,121 0,879 1,494 

24,50 0,587 0,121 0,879 1,466 

25,50 0,548 0,121 0,879 1,427 

26,50 0,519 0,091 0,909 1,428 

27,50 0,452 0,061 0,939 1,391 

28,50 0,375 0,061 0,939 1,314 

29,50 0,337 0,030 0,970 1,907 

30,50 0,279 0,030 0,970 1,249 

31,50 0,250 0,030 0,970 1,220 

32,50 0,192 0,030 0,970 1,162 

33,50 0,183 0,030 0,970 1,153 

34,50 0,144 0,030 0,970 1,114 

35,50 0,115 0,000 1,000 1,115 

36,50 0,058 0,000 1,000 1,058 

38,00 0,038 0,000 1,000 1,038 

39,50 0,029 0,000 1,000 1,029 

41,00 0,000 0,000 1,000 1,000 

Legenda: S = sensibilidade, E = especificidade 

 

O melhor ponto de corte, isto é, com melhores estimativas de sensibilidade e 

especificidade é 18,5 pontos. Portanto, para esta amostra, o escore da DUFS que 
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identifica participantes com fadiga substancial é 18,5. A Figura 2 apresenta a curva 

ROC para a DUFS (AUC=0,848; IC 95% = 0,770-0,927, p<0,001), quando a fadiga 

substancial é identificada por meio do ponto de corte estabelecido. 

Figura 2 - Curva ROC para a identificação de fadiga substancial quando o ponto de 
corte da DUFS é 18,5. São Paulo, 2017. 

 

 

Considerando o ponto de corte de 18,5 para a DUFS, a prevalência de fadiga 

substancial no pré-operatório foi de 67,2%. Ainda considerando esse mesmo ponto 

de corte a incidência de fadiga no pós-operatório foi de 21,7%. 

Para estabelecer o ponto de corte para identificar fadiga substancial ao esforço, 

foram adotados os mesmos procedimentos descritos anteriormente. A Tabela 9 

apresenta os valores de sensibilidade, 1- especificidade, especificidade e soma dos 

valores da sensibilidade e especificidade dos diferentes pontos de corte da DEFS. 

  

AUC=0,848; 
(IC 95%=0,770-0,927, 
p<0,001) 
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Tabela 9 - Valores da sensibilidade, 1-especificidade, especificidade e da soma da 
sensibilidade e especificidade, segundo os diferentes pontos de corte da DEFS, no 
pré-operatório. São Paulo, 2017. 

Ponto de 

corte 
Sensibilidade 

1 - 

Especificidade 
Especificidade S + E 

8,00 1,000 1,000 0,000 1,000 

9,50 0,971 0,879 0,121 1,092 

10,50 0,962 0,788 0,212 1,174 

11,50 0,933 0,727 0,273 1,206 

12,50 0,923 0,576 0,424 1,347 

13,50 0,904 0,485 0,515 1,419 

14,50 0,875 0,485 0,515 1,390 

15,50 0,865 0,424 0,576 1,441 

16,50 0,837 0,364 0,636 1,473 

17,50 0,808 0,242 0,758 1,566 

18,50 0,788 0,242 0,758 1,546 

19,50 0,769 0,242 0,758 1,527 

20,50 0,721 0,242 0,758 1,479 

21,50 0,644 0,182 0,818 1,462 

22,50 0,615 0,152 0,848 1,463 

23,50 0,577 0,121 0,879 1,456 

24,50 0,558 0,121 0,879 1,437 

25,50 0,538 0,091 0,909 1,447 

26,50 0,471 0,091 0,909 1,380 

27,50 0,462 0,091 0,909 1,371 

28,50 0,423 0,091 0,909 1,332 

29,50 0,365 0,091 0,909 1,274 

30,50 0,337 0,091 0,909 1,246 

31,50 0,298 0,061 0,939 1,237 

32,50 0,269 0,061 0,939 1,208 

33,50 0,231 0,000 1,000 1,231 

34,50 0,221 0,000 1,000 1,221 

35,50 0,154 0,000 1,000 1,154 

36,50 0,144 0,000 1,000 1,144 

37,50 0,125 0,000 1,000 1,125 

38,50 0,115 0,000 1,000 1,115 

39,50 0,106 0,000 1,000 1,106 

40,50 0,096 0,000 1,000 1,096 

41,50 0,058 0,000 1,000 1,058 

43,50 0,029 0,000 1,000 1,029 

46,00 0,000 0,000 1,000 1,000 

Legenda: S = sensibilidade, E = especificidade 
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O melhor ponto de corte com melhores estimativas de sensibilidade e 

especificidade para a DEFS é 17,5 pontos. Portanto, para esta amostra, o escore da 

DEFS que identifica participantes com fadiga substancial ao esforço é 17,5. A Figura 

3 apresenta a curva ROC para a DEFS (AUC=0,812; IC 95% = 0,729-0,895, p<0,001), 

quando a fadiga substancial ao esforço é identificada por meio do ponto de corte 

estabelecido. 

Figura 3 - Curva ROC para a identificação de fadiga substancial ao esforço quando o 
ponto de corte da DEFS é 17,5. São Paulo, 2017. 

 

 

Considerando o ponto de corte de 18,5 para a DEFS, a prevalência de fadiga 

substancial ao esforço no pré-operatório foi de 67,2%. 

 

 

AUC=0,812; 
(IC 95%=0,729-0,895, 
p<0,001) 
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5.3 VARIÁVEIS ASSOCIADAS À FADIGA NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIOS 
DE CIRURGIA DE RM 

Nessa seção serão apresentados os resultados das análises de associações 

da fadiga (DUFS), avaliada no pré e pós-operatórios e da fadiga ao esforço (DEFS), 

avaliada somente no pré-operatório, com variáveis sociodemográficas e clínicas do 

pré e pós-operatórios de cirurgia de revascularização do miocárdio.  

5.3.1 Variáveis do pré-operatório associadas à fadiga avaliada no pré-
operatório 

Verificou-se que não houve correlação estatisticamente significativa entre idade 

e os escores da DUFS (r=-0,001, p=0,989) e da DEFS (r=-0,069, p=0,425), e entre 

anos de escolaridade e os escores da DUFS (r=-0,124, p=0,150) e da DEFS (r=-0,150, 

p=0,080). 

A Tabela 10 apresenta a análise da associação dos escores da DUFS e da 

DEFS com as variáveis categóricas sociodemográficas, no pré-operatório de cirurgia 

de RM. 
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Tabela 10 - Associação entre os escores da DUFS (fadiga) e da DEFS (fadiga ao esforço) com variáveis categóricas 
sociodemográficas, no pré-operatório de cirurgia de RM (n=137). São Paulo, 2017. 

Variáveis sociodemográficas 

Fadiga (n=137) 

DUFS 
p-Valor 

DEFS 
p-Valor 

 Média ± DP Mediana Média ± DP Mediana 

Sexo       
    Feminino 27,8 ± 7,8 29,0 

<0,0011 
27,0 ± 10,3 26,0 

0,0291 

    Masculino 21,9 ± 8,1 20,0 22,7 ± 9,4 22,0 

Cor da pele       
    Branco 23,0 ± 8,2 22,0 

0,5701 
23,1 ± 10,1 21,0 

0,2711 
    Não branco 23,9 ± 8,8 24,5 25,1 ± 9,1 26,0 

Situação trabalhista       
    Economicamente ativo 24,0 ± 8,2 27,0 

0,8062 

24,7 ± 10,4 26,0 

0,5982     Afastado das atividades laborais 23,4 ± 8,7 20,0 24,6 ± 9,3 22,0 

    Aposentado 22,9 ± 8,6 22,0 23,0 ± 9,7 21,0 

Convivência marital       
    Sim 22,8 ±  8,0 22,0 

0,2911 
22,2 ± 9,2 21,0 

0,0061 
    Não 24,4 ± 9,3 25,0 27,1 ± 10,3 28,0 

Legenda: DUFS = Dutch Fatigue Scale, DEFS = Dutch Exertion Fatigue Scale, DP = desvio padrão. 
1 Teste t de student; 2 ANOVA
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Os dados da tabela 10 mostram a associação estatisticamente significativa da 

intensidade da fadiga com sexo (p<0,001), sendo que as mulheres apresentaram 

escores mais elevados quando avaliadas pela DUFS. Ressalta-se que os escores 

médios da DUFS para homens e mulheres indicam a presença de fadiga substancial. 

A intensidade da fadiga ao esforço associou-se significativamente ao sexo 

(p=0,029) e à convivência marital (p=0,006). Observa-se que mulheres e aqueles sem 

convivência marital apresentaram escores mais altos de fadiga ao esforço, avaliada 

pela DEFS. Os escores médios da DEFS para homens e mulheres, bem como para 

aqueles com e sem convivência marital indicam a presença de fadiga substancial ao 

esforço. 

A Tabela 11 apresenta a análise da associação dos escores da DUFS e da 

DEFS com a presença de comorbidades avaliadas no pré-operatório de cirurgia de 

RM.  

Tabela 11 - Associação entre os escores da DUFS (fadiga) e da DEFS (fadiga ao 
esforço) com a presença de comorbidades avaliadas no pré-operatório de cirurgia de 
RM (n=137). São Paulo, 2017. 

(continua) 

Comorbidades 

Fadiga (n=137) 

DUFS 
p-

Valor 

DEFS 
p-

Valor  Média ± 

DP 
Mediana Média ± DP Mediana 

HA    
 

 
  

    Sim 23,7 ± 8,3 24 
0,0701 

24,1 ± 9,8 23 
0,2521 

    Não 19,1 ± 9,20 18 20,7 ± 9,5 21 

DLP       

    Sim 23,9 ± 8,7  25 
0,1461 

24,2 ± 10,3 23 
0,3521 

    Não 21,4 ± 7,1 20 22,3 ± 7,9 23 

Angina estável   
 

0,5651 

   

    Sim 23,7 ± 8,0 25 24,5 ± 9,5 23 
0,3411 

    Não 22,8 ± 9,0 21 22,9 ± 10,1 23 

IAM prévio       

    Sim 22,7 ± 8,4 23 
0,4511 

23,1 ± 10,2 21 
0,4901 

    Não 23,8 ± 8,5 24 24,3 ± 9,5 23 

Diabetes       

    Sim 24,6 ± 8,4 26 
0,1291 

26,0 ± 10,3 26 
0,0251 

    Não 22,4 ± 8,4 22 22,2 ± 9,1 21 
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(continuação) 

Comorbidades 

Fadiga (n=137) 

DUFS 
p-

Valor 

DEFS 
p-

Valor  Média ± 

DP 
Mediana Média ± DP Mediana 

Miocardiopatia 

isquêmica 
      

    Sim 22,4 ± 8,9 21 
0,6251 

23,2 ± 10,3 23 
0,7731 

    Não 23,4 ± 8,4 24 24,0 ± 9,7 23 

IC       

    Sim 24,9 ± 8,7 24 
0,4071 

24,9 ±10,8 23 
0,6121 

    Não 23,1 ± 8,4 23 23,6 ± 9,7 23 

Hipotireoidismo       

    Sim 25,4 ± 9,5 25 
0,3061 

26,0 ± 10,8 22 
0,3511 

    Não 23,0 ± 8,3 23 23,5 ± 9,7 23 

Doença valvar       

    Sim 24,9 ± 8,9 27 
0,4451 

24,4 ± 11,8 21 
0,8131 

    Não 23,1 ± 8,4 22 23,7 ± 9,6 23 

IRC       

    Sim 24,5 ± 9,2 26 
0,6001 

27,9 ± 11,9 26 
0,1141 

    Não 23,2 ± 8,4 23 23,3 ± 9,5 23 

AVE   
 

  
 

    Sim 25,8 ± 10,0 28 
0,3971 

29,0 ± 7,1 30 
0,1191 

    Não 23,1 ± 8,3 22 23,4 ± 9,9 22 

DPOC       

    Sim 22,9 ± 8,6 20 
0,8861 

25,1 ± 13,1 26 
0,6871 

    Não 23,3 ± 8,4  24 23,7 ± 9,6 23 

Pré-diabetes       

    Sim 22,1 ± 9,6 22 
0,7121 

15,7 ± 4,1 13 
0,0251 

    Não 23,4 ± 8,4 24 24,2 ± 9,8 23 

Câncer prévio       

    Sim 28,0 ± 11,0 28 
0,1291 

25,0 ± 10,6 28 
0,7331 

    Não 23,0 ± 8,2 22 23,7 ± 9,8 23 

Angina instável       

    Sim 25,8 ± 9,0 30 
0,4991 

25,6 ± 13,0 23 
0,3411 

    Não 23,2 ± 8,4 23 23,7 ± 9,7 23 

Aneurisma de 

aorta 
      

    Sim 19,7 ± 10,8 15 
0,4531 

20,3 ± 9,5 17 
0,5411 

    Não 23,4 ± 8,4 24 23,8 ± 9,8 23 

Legenda:  DUFS = Dutch Fatigue Scale, DEFS = Dutch Exertion Fatigue Scale, DP = desvio padrão, 
HA = hipertensão arterial, DLP = dislipidemia, IAM = infarto agudo do miocárdio, IC = insuficiência 
cardíaca, IRC = insuficiência renal crônica, AVE = acidente vascular encefálico, DPOC = doença 
pulmonar obstrutiva crônica. 
1 Teste t de Student.             (conclusão) 
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Não houve associação estatisticamente significativa entre a presença de 

comorbidades e o escore de fadiga (DUFS). No entanto, os participantes com diabetes 

apresentaram maior intensidade de fadiga ao esforço (p=0,025) quando comparados 

àqueles sem a doença, enquanto nos pré-diabéticos a intensidade de fadiga ao 

esforço foi menor (p=0,025). 

Com relação ao uso de medicamentos, observou-se que os participantes que 

recebiam bloqueadores de canal de cálcio apresentaram maior intensidade de fadiga 

quando comparados àqueles que não usavam esse medicamento (26,0 ± 7,7 vs 21,6 

± 8,4, respectivamente, p=0,002); o mesmo foi observado para a fadiga ao esforço 

(25,9 ± 9,9 vs 22,4 ± 9,5, respectivamente, p=0,044). 

Dentre os medicamentos que apresentaram frequência inferior a 10% somente 

os hipoglicemiantes orais associaram-se significantemente com a fadiga (p=0,011). 

Em relação à fadiga ao esforço, apresentou associação estatisticamente significativa 

com os hipoglicemiantes orais (p=0,029) e anti-isquêmicos (p=0,029). 

A Tabela 12 apresenta a associação entre a intensidade da fadiga e da fadiga 

ao esforço com os escores das escalas de dor, depressão, qualidade e eficiência do 

sono, avaliadas no pré-operatório de cirurgia de RM. 

Tabela 12 - Associação entre os escores da DUFS (fadiga) e da DEFS (fadiga ao 
esforço) com os escores das escalas de dor, depressão, qualidade e eficiência do 
sono avaliadas no pré-operatório de cirurgia de RM (n=137). São Paulo, 2017. 

Variáveis clínicas 

Fadiga (n=137) 

DUFS DEFS 

Correlação p-Valor Correlação p-Valor 

Dor (EVN) 0,173 0,0431 0,242 0,0041 

Depressão (IDB II) 0,588 <0,0011 0,427 <0,0011 

Qualidade do sono (PSQI) 0,449 <0,0011 0,400 <0,0011 

EVA-Sono: Escala de Distúrbio 0,226 0,0081 0,102 0,2361 

EVA-Sono: Escala de Efetividade -0,172 0,0441 -0,065 0,4481 

EVA-Sono: Escala de Suplementação 0,261 0,0021 0,156 0,0701 

Legenda: DUFS = Dutch Fatigue Scale, DEFS = Dutch Exertion Fatigue Scale, EVN = Escala Verbal 
Numérica da dor; IDB II = Inventário de Depressão de Beck II, PSQI = Pittsburgh Sleep Quality Index, 
EVA-Sono = Escalas Visuais Análogas do Sono. 
1 Coeficiente de Correlação de Pearson. 
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Observa-se que houve correlação positiva e de moderada intensidade entre os 

escores de fadiga (DUFS) e do IDB II e do PSQI, ou seja, quanto maior a intensidade 

da fadiga, avaliada no pré-operatório, maior a intensidade da depressão e dos escores 

de qualidade do sono que indicam pior qualidade do sono. A intensidade da fadiga 

correlacionou-se positiva e fracamente com os domínios Distúrbio e Suplementação 

da EVA-Sono e com a intensidade da dor (EVN). Em contrapartida, a intensidade da 

fadiga se correlacionou inversa e fracamente com o domínio Efetividade da EVA-

Sono. 

Da mesma forma como foi verificado com a fadiga, houve correlação positiva e 

de moderada intensidade entre os escores da fadiga ao esforço (DEFS) e os escores 

do IDB II e do PSQI. A intensidade da fadiga ao esforço correlacionou-se positiva e 

fracamente com a intensidade da dor. 

Verificou-se associação estatisticamente significativa da intensidade da fadiga 

(DUFS) e da fadiga ao esforço (DEFS) com a presença de dispneia, sendo que os 

participantes que tinham dispneia apresentaram escores mais elevados de fadiga 

quando comparados àqueles sem dispneia (25,1 ± 8,0 vs 18,6 ± 7,8, respectivamente, 

p<0,001), bem como escores mais elevados de fadiga ao esforço (25,3 ± 9,7 vs 19,7 

± 8,6, respectivamente, p=0,002). Ressalta-se que os escores médios da DUFS e da 

DEFS para os participantes com dispneia indicam a presença de fadiga substancial e 

fadiga substancial ao esforço. 

A intensidade da dispneia, avaliada pela MRC modificada, apresentou 

correlação estatisticamente significativa com a intensidade da fadiga (r=0,367; 

p<0,001) e da fadiga ao esforço (r=0,343; p<0,001). Os Gráficos 1 e 2 apresentam a 

distribuição dos escores da fadiga (DUFS) e da fadiga ao esforço (DEFS), 

respectivamente, para os escores da escala MRC modificada (respostas 0 a 4) dos 

participantes no pré-operatório de cirurgia de RM. 
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Gráfico 1 - Intensidade da fadiga (DUFS), segundo os escores do Índice de dispneia 
MRC modificado, no pré-operatório de cirurgia de RM (n=99). São Paulo, 2017.  

 

 

Gráfico 2 - Intensidade da fadiga ao esforço (DEFS), segundo os escores do Índice 
de dispneia MRC modificado, no pré-operatório de cirurgia de RM (n=99). São Paulo, 
2017.  
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A Tabela 13 apresenta a análise da associação dos escores da DUFS e da 

DEFS com as demais variáveis clínicas (intervenções de RM e fatores de risco 

cardiovascular), avaliadas no pré-operatório de cirurgia de RM.  

Tabela 13 - Associação entre os escores da DUFS (fadiga) e da DEFS (fadiga ao 
esforço) com intervenções de RM e fatores de risco cardiovascular, avaliadas no pré-
operatório de cirurgia de RM (n=137). São Paulo, 2017. 

Variáveis clínicas 

Fadiga (n=137) 

DUFS 
p-

Valor 

DEFS 
p-

Valor 
 Média ± 

DP 
Mediana 

Média ± 

DP 
Mediana 

Intervenções de 

RM prévia 
      

    ATC       

       Sim 25,4 ± 9,5 28 
0,2361 

26,4 ± 11,3 31 
0,2131 

       Não 23,0 ± 8,2 22 23,4 ± 9,5 22 

    Cirurgia de RM       

       Sim 20,7 ± 6,0 20 
0,5871 

17,0 ± 4,0 17 
0,2271 

       Não 23,4 ± 8,5 24 24,2 ± 9,8 23 

Fatores de risco 

cardiovascular 
      

    Tabagismo       

      Não fumante 24,1 ± 9,1 25 

0,2772 

23,1 ± 10,2 21 

0,8072       Ex-fumante 23,7 ± 8,0 23 24,3 ± 10,0 24 

      Fumante 20,7 ±8,4 21 23,3 ± 8,4 22 

    Sedentarismo       

      Sim 23,9 ± 8,2 25 
0,0791 

24,9 ±9,6 25 
0,0021 

      Não 20,5 ± 8,9 19 18,0 ± 8,7 15 

    DAC familiar       

      Sim 24,6 ± 10,1 25 
0,3221 

23,2 ± 10,0 21 
0,6971 

      Não 22,9 ± 7,9 22 23,9 ± 9,8 23 

Legenda: DUFS = Dutch Fatigue Scale, DEFS = Dutch Exertion Fatigue Scale, DP = desvio padrão, 
RM = revascularização do miocárdio, ATC = angioplastia transluminal coronariana, DAC = doença 
arterial coronariana 
1 Teste t de student; 2 ANOVA 

 

Não houve associação estatisticamente significativa entre as variáveis clínicas 

apresentadas na tabela 13 e a intensidade da fadiga avaliada pela DUFS.  

A intensidade da fadiga ao esforço associou-se significativamente ao 

sedentarismo (p=0,002), sendo que participantes sedentários apresentaram maior 
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intensidade de fadiga ao esforço (DEFS). É importante ressaltar que os escores 

médios da DEFS para os participantes sedentários indicam a presença de fadiga 

substancial ao esforço. 

Em relação ao fator de risco cardiovascular IMC, não se observou associação 

estatisticamente significativa com a fadiga (r=0,021, p=0,200). No entanto, 

correlacionou-se positivamente e fracamente com a fadiga ao esforço (r=0,204, 

p=0,017).  

Verificou-se que os níveis séricos de Hb (r=-0,110, p=0,200) e HT (r=-0,062, 

p=0,474) não se correlacionaram significantemente com a intensidade da fadiga 

(DUFS). No entanto, baixos níveis séricos de Hb associaram-se inversamente e 

fracamente com a intensidade de fadiga ao esforço (r=-0,191, p=0,025) no pré-

operatório de cirurgia de RM. Níveis séricos de HT não se associaram 

significantemente à fadiga ao esforço (r=-0,147, p=0,086). 

5.3.2 Variáveis do pré-operatório associadas à fadiga avaliada no pós-
operatório 

Verificou-se que não houve associação estatisticamente significativa entre 

idade e os escores da DUFS (r=-0,135, p=0,143), e entre anos de escolaridade e os 

escores da DUFS (r=-0,018, p=0,846) avaliada no pós-operatório de cirurgia de RM. 

A Tabela 14 apresenta a análise da associação das variáveis categóricas 

sociodemográficas e os escores da DUFS avaliada no pós-operatório de cirurgia de 

RM. 
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Tabela 14 - Associação entre as variáveis categóricas sociodemográficas e os 
escores da DUFS (fadiga) avaliada no pós-operatório de cirurgia de RM (n=120). São 
Paulo, 2017. 

Variáveis sociodemográficas  

Fadiga (n=120) 

DUFS (pós) 
p-Valor 

 Média ± DP Mediana 

Sexo   
 

    Feminino 26,2 ± 8,3 26 
0,0201 

    Masculino 22,1 ± 7,9 22 

Cor da pele    

    Branco 23,3  ± 7,7 24 
0,5821 

    Não branco 22,4 ± 9,2 23 

Situação trabalhista    

    Economicamente ativo 23,1 ± 8,4 24 

0,9072     Afastado das atividades laborais 23,7 ± 8,1 26 

    Aposentado 22,8 ± 8,1 22 

Convivência marital    

    Sim 22,7 ± 7,3 22 
0,4741 

    Não 23,8 ± 9,7 25 

Legenda: DUFS = Dutch Fatigue Scale, DEFS = Dutch Exertion Fatigue Scale, DP = desvio padrão. 
1 Teste t de student; 2 ANOVA 

 

Os dados da tabela 14 mostram a associação estatisticamente significativa 

(p=0,020) da intensidade da fadiga com sexo, sendo que as mulheres apresentaram 

escores mais elevados. Ressalta-se que os escores médios da DUFS para homens e 

mulheres indicam a presença de fadiga substancial no pós-operatório de cirurgia de 

RM. 

Não houve associação estatisticamente significativa entre a intensidade de 

fadiga avaliada no pós-operatório de cirurgia de RM e a presença de comorbidades.  

A Tabela 15 apresenta a associação entre a intensidade da fadiga (DUFS) 

avaliada no pós-operatório com os escores das escalas de depressão, qualidade do 

sono, fadiga e fadiga ao esforço avaliadas no pré-operatório de cirurgia de RM. 
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Tabela 15 - Associação entre os escores da DUFS (fadiga) avaliada no pós-operatório 
(n=120) com os escores das escalas de depressão, qualidade do sono, fadiga e fadiga 
ao esforço avaliadas no pré-operatório de cirurgia de RM. São Paulo, 2017. 

Variáveis clínicas do pré-operatório 

Fadiga (n=120) 

DUFS (pós) 

Correlação p-Valor 

Depressão (IDB II) 0,306 0,0011 

Qualidade do sono (PSQI) 0,213 0,0191 

DUFS (pré) 0,406 0,0001 

DEFS (pré) 0,250 0,0061 

Legenda: Legenda: DUFS = Dutch Fatigue Scale, IDB II = Inventário de Depressão de Beck II, PSQI = 
Pittsburgh Sleep Quality Index, DEFS = Dutch Exertion Fatigue Scale. 
1 Coeficiente de Correlação de Pearson. 
 
 

Nota-se que a intensidade da fadiga avaliada no pós-operatório associou-se 

significantemente com todas as variáveis apresentadas na tabela 15. Houve 

correlação positiva e de moderada intensidade entre os escores da fadiga (DUFS pré) 

avaliada no pré-operatório com os escores da fadiga (DUFS pós) avaliada no pós-

operatório, ou seja, quanto maior o escore da fadiga avaliada no pré-operatório, maior 

o escore da fadiga avaliada no pós-operatório. As demais variáveis clínicas 

(depressão, qualidade do sono e fadiga ao esforço) correlacionaram-se positivamente 

e fracamente com a fadiga avaliada no pós-operatório de cirurgia de RM. 

A Tabela 16 apresenta a análise da associação dos fatores de risco 

cardiovascular e dos escores da DUFS avaliada no pós-operatório de cirurgia de RM. 
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Tabela 16 - Associação entre os escores da DUFS (fadiga) avaliada no pós-operatório 
(n=120) com os fatores de risco cardiovascular dos participantes. São Paulo, 2017. 

Fatores de risco cardiovascular  

Fadiga (n=120) 

DUFS (pós) 
p-Valor 

 Média ± DP Mediana 

Tabagismo    

    Não fumante 24,5 ± 8,3 26 

0,0891     Ex-fumante 23,3 ± 8,3 24 

    Fumante 19,6 ± 6,7 19 

Sedentarismo    

    Sim 23,7 ± 8,2 25 
0,0792 

    Não 20,4 ± 7,3 19 

DAC familiar    

    Sim 23,0 ± 8,6 24 
0,9642 

    Não 23,0 ± 8,0 23 

Legenda: DUFS = Dutch Fatigue Scale, DP = desvio padrão, DAC = doença arterial coronariana 
1 ANOVA; 2 Teste t de student. 

 

É importante ressaltar que não houve associação estatisticamente significativa 

entre os fatores de risco cardiovascular e os escores da fadiga avaliada no pós-

operatório de cirurgia de RM. O mesmo foi observado para o IMC (r=0,031, p=0,739). 

5.3.3 Variáveis do pós-operatório associadas à fadiga avaliada no pós-
operatório 

A Tabela 17 apresenta a associação entre a intensidade da fadiga (DUFS) 

avaliada no pós-operatório com os escores das escalas de dor e de qualidade e 

eficiência do sono avaliadas no pós-operatório. 
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Tabela 17 -  Associação entre os escores da DUFS (fadiga) avaliada no pós-operatório 
com os escores das escalas de dor e de qualidade e eficiência do sono avaliadas no 
pós-operatório de cirurgia de RM (n=120). São Paulo, 2017. 

Variáveis clínicas do pós-operatório 

Fadiga (n=120) 

DUFS (pós) 

Correlação p-Valor 

Dor (EVN) 0,367 0,0001 

EVA-Sono: Escala de Distúrbio 0,198 0,0311 

EVA-Sono: Escala de Efetividade -0,207 0,0251 

EVA-Sono: Escala de Suplementação 0,201 0,0281 

Legenda: DUFS = Dutch Fatigue Scale, EVN = Escala Verbal Numérica da dor, EVA-Sono = Escalas 
Visuais Análogas do Sono. 
1 Teste t de student.  

 

Verifica-se que a intensidade da fadiga avaliada no pós-operatório associou-se 

significantemente com todas as variáveis pós-operatórias apresentadas na tabela 17. 

Observa-se que houve correlação positiva e de fraca intensidade entre os escores de 

fadiga (DUFS) com os escores da dor e dos domínios de Distúrbio e de 

Suplementação da EVA-Sono, ou seja, quanto maior a intensidade de dor, o distúrbio 

do sono e a necessidade de suplementação do sono durante o dia, maior a 

intensidade de fadiga avaliada no pós-operatório. Em contrapartida, observou-se 

correlação inversa e fraca entre os escores da fadiga os escores do domínio 

Efetividade da EVA-Sono, sendo que, quanto maior a efetividade do sono menor a 

intensidade de fadiga pós-operatória. 

 Verificou-se associação estatisticamente significativa da intensidade da fadiga 

(DUFS) com a presença de dispneia, avaliada no pós-operatório, sendo que os 

participantes que tinham dispneia apresentaram escores mais elevados de fadiga 

quando comparados àqueles sem dispneia (28,3 ± 6,1 vs 22,0 ± 8,1, respectivamente, 

p=0,001). Ressalta-se que os escores médios da DUFS para os participantes com 

dispneia indicam a presença de fadiga substancial. 

A intensidade da dispneia, avaliada pela MRC modificada, apresentou 

correlação positiva e de fraca intensidade com a fadiga (r=0,301; p=0,101) avaliada 

no pós-operatório de cirurgia de RM. 

O Gráfico 3 apresenta a distribuição dos escores da fadiga (DUFS) para os 

escores da escala MRC modificada (respostas 0 a 4) dos participantes no pós-

operatório de cirurgia de RM. 
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Gráfico 3 - Intensidade da fadiga (DUFS), segundo os escores do Índice de dispneia 

MRC modificado, no pós-operatório de cirurgia de RM (n=20). São Paulo, 2017.  

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa nos escores médios da 

fadiga avaliada no pós-operatório ao se comparar os participantes submetidos a 

cirurgia isolada de RM com àqueles submetidos a cirurgia combinada à RM (22,9 ± 

8,1 vs 24,2 ± 8,6, respectivamente, p=0,623) 

Em relação aos níveis séricos de Hb e HT verificou-se que essas variáveis não 

se associaram significantemente com a fadiga (DUFS), avaliada no pós-operatório (r=-

0,169, p=0,064 e r=-0,150, p=0,103, respectivamente).  

5.3.4 Variáveis preditivas/associadas à fadiga no pré e pós-operatórios de 
cirurgia de RM 

A Tabela 18 apresenta as variáveis pré-operatórias preditivas de fadiga (DUFS) 

no pré-operatório. 
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Tabela 18 - Variáveis pré-operatórias preditivas de fadiga (DUFS) avaliada no pré-
operatório de cirurgia de RM. São Paulo, 2017. 

Fatores pré-

operatórios 

Coeficiente de 

regressão 

Erro-

padrão  
p- Valor 

Intervalo de 

Confiança de 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Intercepto 13,918 1,183 < 0,0011 11,577 16,258 

Depressão (IDB II) 0,438 0,064 < 0,0011 0,312 0,564 

Qualidade do sono 

(PSQI) 
0,534 0,139 < 0,0011 0,260 0,809 

Legenda: IDB II = Inventário de Depressão de Beck II, PSQI = Índice de Qualidade do Sono de 
Pittsburgh 
1 Modelo de regressão linear 

 

Observando-se o valor do coeficiente de regressão e mantendo-se constantes 

as demais variáveis presentes no modelo, estima-se que o escore da DUFS aumente 

em 0,438 pontos a cada unidade do IDB II e em 0,534 pontos a cada unidade do PSQI. 

A Tabela 19 apresenta as variáveis pré-operatórias preditivas de fadiga ao 

esforço (DEFS) no pré-operatório. 

Tabela 19 - Variáveis pré-operatórias preditivas de fadiga ao esforço (DEFS) avaliada 
no pré-operatório de cirurgia de RM. São Paulo, 2017. 

Fatores pré-

operatórios 

Coeficiente de   

regressão 

Erro-

padrão 
p- Valor 

Intervalo de 

Confiança de 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Intercepto 10,447 2,094 < 0,0011 6,305 14,588 

Depressão (IDB II) 0,322 0,081 < 0,0011 0,162 0,483 

Qualidade do sono 

(PSQI) 
0,617 0,177 < 0,0011 0,268 0,967 

Sedentarismo 5,732 1,903   0,0031 1,968 9,495 

Legenda: IDB II = Inventário de Depressão de Beck II, PSQI = Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg 
1 Modelo de regressão linear 
 

  

Observando-se o valor do coeficiente de regressão e mantendo-se constantes 

as demais variáveis presentes no modelo, estima-se que o escore da DEFS, avaliada 

no pré-operatório, aumente em 0,322 pontos a cada unidade do IDB II e em 0,617 

pontos a cada unidade do PSQI. Sedentários apresentam 5,7 pontos a mais na DEFS 

do que indivíduos não sedentários. 
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A Tabela 20 apresenta a única variável pré-operatória preditiva de fadiga 

(DUFS) avaliada no pós-operatório de cirurgia de RM. 

Tabela 20 - Variável pré-operatória preditiva de fadiga no pós-operatório de cirurgia 
de RM. São Paulo, 2017. 

Fator pré-

operatório 

Coeficiente de   

regressão 

Erro-

padrão 
p- Valor 

Intervalo de 

Confiança de 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Intercepto 19,701 1,188 < 0,0011 17,349 22,053 

Depressão (IDB II) 0,266 0,076 < 0,0011 0,115 0,417 

Legenda: IDB II = Inventário de Depressão de Beck II 
1 Modelo de regressão linear 
 

Nota-se que a única variável pré-operatória que permaneceu no modelo como 

preditiva de fadiga no pós-operatório foi a depressão. Observando-se o valor do 

coeficiente de regressão estima-se que o escore da DUFS aumente em 0,266 pontos 

a cada unidade do IDB II. 

A Tabela 21 apresenta os fatores pós-operatórios associados à fadiga (DUFS) 

avaliada no pós-operatório de cirurgia de RM.  

Tabela 21 - Variáveis pós-operatórias associadas à fadiga (DUFS) avaliada no pós-
operatório de cirurgia de RM. São Paulo, 2017. 

Fatores pós-
operatórios 

Coeficiente de   
regressão 

Erro-
padrão 

p- Valor 

Intervalo de Confiança 
de 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Intercepto 20,422 0,866 < 0,0011 18,707 22,138 

Dor (EVN) 0,992 0,280 < 0,0011 0,439 1,546 

Dispneia  4,405 1,903   0,0221 0,636 8,174 
Legenda: EVN = Escala Verbal Numérica da dor 
1 Modelo de regressão linear 

 

Observando-se o valor do coeficiente de regressão e mantendo-se constantes 

as demais variáveis presentes no modelo, estima-se que o escore da DUFS, no pós-

operatório, aumente em 0,992 pontos a cada unidade da EVN. Participantes com 

dispneia apresentam 4,4 pontos a mais na DUFS do que indivíduos não dispneicos.
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6 DISCUSSÃO 

A discussão será apresentada nas sessões a seguir conforme os objetivos e 

resultados mostrados anteriormente: características sociodemográficas e clínicas dos 

participantes; prevalência de fadiga e fadiga ao esforço no pré-operatório e incidência 

de fadiga no pós-operatório de cirurgia de RM; fatores associados e/ou preditivos de 

fadiga no pré e pós-operatórios de cirurgia de RM.  

6.1 VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DOS 
PARTICIPANTES 

Participaram do estudo 137 indivíduos com DAC crônica estável e que foram 

submetidos ao procedimento cirúrgico de RM. Houve predominância do sexo 

masculino (75,9%), semelhante ao observado nos estudos que investigaram fadiga 

em pessoas com DAC(11, 16-18, 134, 195). Estudo recente que investigou apenas pacientes 

em pós-operatório de cirurgia de RM evidenciou que a maioria dos participantes eram 

do sexo masculino (80%), valor próximo do observado no presente estudo(22).  

Segundo dados da AHA, nos EUA a prevalência de DAC é maior em homens (7,7%) 

do que em mulheres (5,3%), independentemente da idade.  O mesmo foi observado 

para a taxa de mortalidade, sendo de 54,4% para os homens e 45,6% para as 

mulheres(4).  

A média de idade dos participantes desse estudo foi de 62,4 ± 8,3 anos e a 

mediana de 63 anos, sendo que o participante com menor idade tinha apenas 41 anos 

e com maior idade 83 anos. A média de idade encontrada no presente estudo foi 

semelhante aos mostrados nos estudos que investigaram fadiga em pessoas com 

DAC com variação entre 57,3 a 65,5 anos(11, 14-18, 28, 195). Estudo que investigou a 

presença de fadiga em pacientes com DAC estável apresentou variação de idade 

entre 34 a 86 anos(14). Em outro estudo que investigou pacientes em pós-operatório 

de cirurgia de RM, a idade variou de 40 a 75 anos, corroborando com o presente 

estudo(22).  
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Houve predominância da cor de pele branca (66,4%), assim como, nos estudos 

que avaliaram fadiga em pacientes com DAC crônica, sendo de 55,9% e 74,6%(14, 15). 

Observando-se os dados americanos nota-se que a prevalência de DAC é maior em 

homens brancos em comparação aos não brancos (7,7% vs 7,1%). No entanto, 

mulheres brancas apresentam menor prevalência em relação às mulheres negras (5,3 

vs 5,7%)(4). 

Foi observado baixo nível de escolaridade, com média de 7,4 ± 4,6 anos, o que 

corresponde ao ensino fundamental incompleto no Brasil (equivalente ao 7º ano 

completo do ensino fundamental). Esse resultado é semelhante ao observado para a 

população geral do Brasil. Segundo o IBGE, em 2009 o nível médio de escolaridade, 

na população brasileira, era de 7,2 anos e em 2011 quase 50%, possuíam apenas 

escolaridade inferior a 7 anos completos(196). Estudos brasileiros que investigaram 

fadiga em pessoas com IC verificaram taxas semelhantes de baixo nível de 

escolaridade, sendo de 5,0  a 6,1 anos(69, 197, 198). 

A comparação desses resultados com outros países, como por exemplo, os 

EUA e a Suécia é difícil, pois, o sistema educacional adotado naqueles países é 

diferente do Brasil. Observa-se que em um estudo sueco realizado em 2016 a maioria 

dos participantes (53%) concluíram pelo menos o ensino primário (Primay School = 5 

anos de estudo), e 31 % o ensino secundário (High School = 12 anos de estudo)(17). 

Em outro estudo sueco realizado em 2010 a maioria tinha menos de 9 anos de 

estudo(11). Estudo lituânio realizado em 2011 mostrou que a maioria dos participantes 

tinham menos de 12 anos de escolaridade (Non-higher schooling), sendo 60,7% para 

os homens e 63,7% para as mulheres(28). 

Em contrapartida, outro estudo sueco realizado em 2015, obteve resultados 

diferentes, sendo que, a metade dos participantes tinham nível educacional acima de 

9 anos de escolaridade (55%)(18). Estudo realizado em 2014 verificou que a maioria 

dos participantes americanos tinham 12 anos ou mais de estudo (82,3%)(14). Outro 

estudo americano evidenciou que a maioria dos participantes (83,6%) tinham 

formação superior a High graduate, ou seja, equivalente ao Ensino Superior com ou 

sem pós-graduação(15). Os benefícios de estudar características de indivíduos com 

maior nível de escolaridade é que estes, geralmente, possuem maior compreensão, 

facilidade e habilidade para responder aos instrumentos e dessa forma, pode-se obter 

resultados mais fidedignos a respeito do fenômeno que está sendo investigado. 
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Em relação à situação trabalhista observou-se que a maioria dos participantes 

encontrava-se economicamente inativo (52,6% aposentados e 16,8% afastados das 

atividades laborais; total=69,4%) e apenas 30,7% encontrava-se economicamente 

ativo. Autores que investigaram fadiga em pacientes com DAC apresentam dados 

semelhantes ao presente estudo, sendo que apenas 28,5% e 33% dos participantes 

encontravam-se economicamente ativos(14, 195). Em contrapartida, outros estudos 

verificaram que 50% e 44% dos participantes, respectivamente, encontravam-se 

trabalhando no momento da avaliação(17, 18).   

Houve predominância da convivência marital entre os participantes do estudo 

(68,6%) e esses resultados corroboraram com outros estudos semelhantes que 

avaliaram a fadiga em pacientes com DAC, sendo que a frequência relativa variou de 

58,8% a 85%(14, 15, 17). 

A prevalência de tabagismo no presente estudo foi de 16,1%, semelhante as 

estimativas americanas de 2015 (16,7%)(4). No entanto, este valor é superior às 

estimativas de consumo global de tabaco, por adultos, no ano de 2015 (15,2%), sendo 

de 16,7% para os homens e 13,7% para as mulheres e, também, em relação aos 

dados da população brasileira (15,0%)(4, 73).  

Estudo sueco que investigou fadiga em pacientes com DAC estável (após dois 

meses de IAM) obteve estimativa mais baixa de tabagismo (8,4%), assim como em 

outro estudo que investigou americanos com AE (13,4%) e australianos que seriam 

submetidos aos procedimentos de cirurgia de RM (10%)(15, 18, 195). Diferentemente, 

outro estudo realizado com  jordanianos submetidos a cirurgia de RM encontrou 

estimativas maiores, 22%(22). Talvez a diferença de estimativas encontradas nestes 

estudos deva-se às diferentes populações que foram estudadas e devido à cultura de 

consumo ao tabaco. 

No presente estudo, o sedentarismo teve elevada taxa de 82,2% em 

comparação com a prevalência mundial de 35%. Isso é bastante preocupante, pois, o 

sedentarismo é o quarto fator de risco para morte global, responsável por 3,2 milhões 

de mortes no mundo incluindo cerca de 670.000 mortes prematuras em pessoas com 

menos de 60 anos e de 30 %, em indivíduos com DAC(4). Autores estudaram fatores 

de risco cardiovascular em pacientes em pré-operatório de cirurgia de RM e 

verificaram taxa de sedentarismo semelhante ao presente estudo de 81,8%(98). Os 
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estudos que avaliaram fadiga em pessoas com DAC não investigaram a presença de 

sedentarismo.  

No entanto, outros autores verificaram menores taxas de prevalência em 

comparação com o presente estudo, sendo de 44,2% na população do Rio Grande do 

Sul, em 2014, e mostraram, também, que esta taxa diminuiu significantemente em 

relação a 2002 (p<0,001)(86). 

Parece que a alta taxa de sedentarismo na amostra do presente estudo esteja 

relacionada à gravidade e à progressão avançada da DAC nos e, por isso, a maioria 

deles tinham contraindicação médica para a prática de exercícios físicos devido ao 

risco de novos eventos isquêmicos(199). Outro fator importante é que alguns relataram 

apresentar limitações importantes que os impediam de realizar práticas de exercícios 

físicos, como a presença de dispneia (72,3%), AE (56,9%), fadiga e fadiga ao esforço 

(67,2%). 

A porcentagem de participantes com DAC familiar, no presente estudo, foi de 

22,6%, considerada baixa se compararmos com outros estudos (49,7% e 42,7%)(85, 

86). No entanto, esses estudos, apesar de considerarem como DAC familiar a 

ocorrência de um evento coronariano em parentes de primeiro grau, não definiram a 

idade mínima que esse evento ocorreu em seus familiares. Mas se compararmos com 

dados americanos (12,2%), a prevalência de DAC familiar no presente estudo foi 

maior(4). 

No presente estudo foi observado valor médio de IMC de 28,7 ± 4,6 Kg/m2, 

equivalente ao sobrepeso/pré-obesidade conforme dados da ABESO(83) e da AHA(4), 

mostrando que os participantes do presente estudo têm esse fator de risco 

cardiovascular e, consequentemente, maior risco de mortalidade. Esse resultado 

corrobora com o encontrado em outros estudos que avaliaram pacientes em pré e 

pós-operatórios de cirurgia de RM (IMC= 28,9 ± 4,6 Kg/m2 e 26,72 ± 3,46, 

respectivamente). Em um desses estudos, a porcentagem de indivíduos com 

sobrepeso foi de 42% e de obesos, 20%(22, 195). 

Em relação às comorbidades apresentadas pelos participantes serão 

discutidas aquelas que tiveram prevalência superior a 10%, sendo elas: HA, DLP, AI, 

IAM prévio, DM, miocardiopatia isquêmica, IC e hipotireoidismo. 

A comorbidade mais prevalente nos participantes desse estudo foi a HA 

(91,2%), esse dado corroborou com outros estudos que investigaram fadiga em 
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pessoas com DAC, sendo de 89,2% e 86%(22, 195). No entanto, é superior aos dados 

divulgados no Brasil para a população adulta geral (18,3% a 39,9%)(73, 85, 86), incluindo 

o estudo de Nascimento et al.(98), que avaliou os fatores de risco em pacientes em pré-

operatório de cirurgia de RM (82,4%) e o estudo de Lima et al.(99), que investigou 

fatores de risco em pessoas que realizaram cirurgia de RM (83,3%). Em relação aos 

estudos internacionais que investigaram a presença de fadiga em participantes com 

DAC a prevalência de HA foi inferior a 47%(11, 16-18, 22).  

A dislipidemia apresentou alta prevalência (77,4%) no presente estudo em 

comparação com estudos brasileiros que verificaram sua prevalência na população 

geral(15, 134) e em indivíduos no pré e pós-operatórios de cirurgia de RM (variou de 

12,5% a 69,4%)(86, 98, 99). Os estudos que investigaram fadiga em pessoas com DAC 

estável apresentaram valores de DLP superiores ao presente estudo (variou de 84,3% 

a 93,1%)(14, 15, 22, 195).  

A DM, também considerada como um fator de risco, teve prevalência de 40,9% 

no presente estudo. Esse dado corrobora o estudo de Eckhardt et al.(14), que 

apresentou frequência de 39,2%. Em contrapartida, outros estudos semelhantes 

obtiveram prevalência de DM inferior, variando de 11% a 29% (11, 15-18, 134, 195). Na 

população brasileira geral, a prevalência de DM variou de 6,2% a 10,6% entre os anos 

de 2013 e 2014 e, nos EUA, foi de 9,1% entre os anos de 2011 e 2014(4, 86). Dados de 

estudos que avaliaram pessoas em pré e pós-operatórios de cirurgia de RM 

apresentaram prevalência de DM semelhante ao presente estudo variando de 46,2% 

a 48,8%(22, 98, 99). 

A AE é um sintoma decorrente da DAC crônica estável e estava presente em 

56,9% dos participantes do presente estudo. Esse dado é considerado elevado em 

comparação à população brasileira e de outros países, como Espanha e França 

(variou de 2,6 a 20%). Estudo recente descreveu que o sintoma de AE aumenta na 

presença de fatores de risco cardiovascular e/ou de eventos cardiovasculares prévios, 

o que pode ser observado no presente estudo que mostrou alta prevalência de HA, 

DM, DLP, IAM e outras doenças. Além disso, a identificação de AE em pacientes com 

DAC é importante, pois, esses pacientes devem ser acompanhados com maior rigor 

e frequência a fim de se evitar desfechos clínicos desfavoráveis, como IAM, AVE e 

óbito(4, 75). 
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A comparação da prevalência de AE com os demais estudos que avaliaram 

fadiga em pessoas com DAC não foi possível pois, a maioria não descreveu a 

presença desse sintoma. Alsén e Brink (2013)(16) e Alsén et al. (2010)(11) avaliaram a 

presença de angina pectoris, sendo 12% e 13%, respectivamente, porém não está 

claro se esta angina está relacionada à angina estável ou à angina instável. A 

presença de antecedente pessoal de AI, no presente estudo, foi de apenas 3,6%. 

No presente estudo, antecedente pessoal de IAM foi referido por 45,3% dos 

participantes. Esse dado corrobora os estudos que investigaram fadiga em pessoas 

com DAC crônica, sendo respectivamente, 48,0% e 33,3%(14, 195), porém esses dados 

são superiores aos da população geral dos EUA (3,9%, em 2014), o que é esperado, 

pois a amostra do presente estudo já tem o diagnóstico de DAC crônica e o IAM pode 

ser considerado como uma causa ou uma consequência da DAC crônica(4). 

No presente estudo, a miocardiopatia isquêmica e a IC apresentaram 

prevalência de 12,4% e 11,7%, respectivamente. Em relação à IC, foi superior ao 

encontrado em estudos tanto da população brasileira geral (2,2%) quanto da 

população americana (2,5%)(9, 113). Nos estudos que investigaram fadiga em pacientes 

com DAC a presença de IC variou de 2% a 7%(11, 16). Esses estudos não investigaram 

a presença de miocardiopatia isquêmica, mas sabe-se que essa doença é uma 

consequência da DAC crônica ou aguda devido à diminuição de oferta de oxigênio ao 

miocárdio pelo processo de aterosclerose nas coronárias, ocasionando morte celular 

e consequentemente disfunção do músculo cardíaco(200). 

O hipotireoidismo foi prevalente em 10,9% dos participantes do presente 

estudo. Autores que investigaram fadiga em pessoas com DAC não relataram a 

prevalência dessa doença. No entanto, sua investigação é importante, pois ela está 

indiretamente relacionada à DAC crônica devido ao aumento nos níveis séricos de 

lipoproteínas como a LDL e, consequentemente, progressão do processo de 

aterosclerose(115).  

No presente estudo, a porcentagem de participantes que realizaram ATC prévia 

foi de 13,9%, inferior aos dados mostrados em um estudo que avaliou fadiga em 

pacientes com DAC estável, sendo de 77,5%(14). A presença de ATC prévia em outros 

estudos variou de 34% a 80%, mas essas porcentagens são esperadas para esses 

estudos, pois, eles incluíram inicialmente somente indivíduos com IAM que, 

geralmente, realizam o procedimento de ATC ainda na fase aguda da doença(11, 16-18). 
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Apesar da prevalência de participantes que realizaram procedimento prévio de 

cirurgia de RM ter sido baixa (2,2%) esses dados corroboraram outros estudos que 

investigaram fadiga em pacientes com DAC, variando de 3% a 3,5%(17, 18). Os demais 

estudos que investigaram fadiga em pacientes com DAC apresentaram taxas mais 

elevadas, variando de 7% a 23,5%(11, 14, 16, 195).  

As classes de medicamentos utilizados pelos participantes, durante o pré-

operatória de cirurgia de RM, estão de acordo com o preconizado pela SBC (2014)(72) 

para diminuir os sintomas anginosos, mortalidade e risco de novos eventos 

cardiovasculares, incluindo o IAM. A maioria dos participantes fizeram uso de estatina 

(97,1%), antiagregante plaquetário (86,9%), betabloqueador (78,8%), IECA e ARA 

(58,4%), bloqueador de canal de cálcio (38,7%), diuréticos (32,1%), vasodilatador 

coronariano (19,0%) e anticoagulante (14,6%).  

Outras classes de medicamentos que apareceram com frequência superior a 

10% foram protetor gástrico (46,7%), indutor do sono (11,7%) devido ao número de 

pacientes com má qualidade do sono no presente estudo, insulina (10,2%) devido à 

alta prevalência de diabéticos e a terapia de reposição de hormônios da tireoide 

(10,2%) em decorrência da presença de indivíduos com hipotireoidismo. 

No presente estudo, houve predominância de pessoas sem depressão (65,7%). 

No entanto, a taxa de depressão permaneceu alta (34,3%), corroborando taxas 

mundiais para pacientes com DCV (20% a 30%), porém superior a taxa para pessoas 

com DAC (20%)(4, 15). Dessa mesma forma, outro estudo investigou pacientes com 

DAC crônica que tinham sintoma de AE e observaram que a prevalência de depressão 

foi de 23,9%(15). 

Pessoas com DAC crônica no pré e pós-operatórios de cirurgia de RM 

apresentam diversos sintomas responsáveis por diminuir a capacidade funcional e a 

qualidade de vida, causando interferências na realização de atividades de vida diária 

e diminuindo o tempo de recuperação pós-operatória(13, 17, 19). Dentre essas 

características clínicas, podemos citar a fadiga, a intensidade da dor, a qualidade e 

eficiência do sono, a dispneia e os níveis séricos sanguíneos de Hb e HT. Por isso, 

essas variáveis foram investigadas no presente estudo (pré e pós-operatórios de 

cirurgia de RM) e serão discutidas nas sessões seguintes.   

A intensidade da dor no pré-operatório de cirurgia de RM deveu-se aos 

diferentes sintomas relatados pelos participantes, mas nem sempre relacionados à 
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DAC como cefaleia, dor em MMII e outras regiões do corpo. A dor no pós-operatório 

de cirurgia de RM em sua maioria estava relacionada à incisão cirúrgica, tanto 

toracotomia quanto safenectomia.  No presente estudo, avaliamos a intensidade da 

dor, mas não estabelecemos associações com o sistema corporal que ela estava 

relacionada, pois não era o objetivo do estudo. Observou-se que a intensidade da dor 

foi significantemente maior nos pacientes em pós-operatório de cirurgia de RM (0,53 

± 1,8 vs 1,9 ± 2,5; p<0,001). 

Autores avaliaram a intensidade da dor em pacientes (n=40) no pós-operatório 

de cirurgia cardíaca, desde a chegada à UTI até o 4º dia de pós operatório. 

Observaram que a maioria (86,7%) apresentou dor em algum momento da avaliação, 

sendo mais intensa no 2º dia de pós-operatório e menos intensa no 4º dia(201).  

Outros autores avaliaram pacientes em pós-operatório de cirurgia de RM duas 

semanas após a alta hospitalar e observaram que a dor foi o sintoma mais comumente 

relatado pelos participantes, sendo, dor na incisão torácica (65%) e em local de 

safenectomia (52%)(22).  

A qualidade do sono, no presente estudo, foi avaliada pelo PSQI no pré-

operatório, sendo que 61,3% foram considerados maus dormidores, demonstrando 

que esse é um fenômeno comumente relatado par pessoas com DAC crônica.  

A qualidade e eficiência do sono foram avaliadas pelas EVA-sono no pré e pós-

operatórios. Verificou-se que os participantes em pós operatório apresentaram maior 

distúrbio e necessidade de suplementação do sono em relação ao pré-operatório 

(357,8 ± 190 vs 277,2 ± 179, p < 0,001 e 91,0 ± 71,6 vs 59,4 ± 65,7, p < 0,001, 

respectivamente). É importante ressaltar que os valores da consistência interna da 

Escala de Suplementação das EVA – Sono no pré e pós-operatórios de cirurgia de 

RM (α de Cronbach = 0,65 e 0,54, respectivamente) estavam abaixo do valor 

considerado adequado. No estudo de adaptação e validação desse instrumento para 

uso do Brasil, o valor do α de Cronbach para essa escala foi menor em comparação 

com as demais escalas de 0,72. Uma explicação para essa observação talvez deva-

se ao pequeno número de itens dessa escala (três).  

Estudo mostrou que indivíduos em pós-operatório de cirurgia de RM tendem a 

apresentar padrão de sono perturbado (68,2%). Isso pode ocorrer, pois, alguns fatores 

podem interferir na qualidade e eficiência do sono como a iluminação e ruídos do 

ambiente, a preocupação com a saúde, a mudança de ambiente e do hábito de sono 
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e posição dificultada para dormir(202). Outro estudo verificou que a presença de 

distúrbios do sono nos pacientes em pós-operatório de cirurgia de RM duas semanas 

após a alta hospitalar foi de 54%, demonstrando que, mesmo após a alta hospitalar 

esse sintoma permanece(22). 

A prevalência de dispneia, no presente estudo, foi maior no pré-operatório em 

comparação ao pós-operatório (72,3% e 16,7%, respectivamente; p<0,001). A 

presença de dispneia no estudo de Kimble et al.(15) apresentou moderada correlação 

(r=0,42) com a DAC. Al Daakak et. al.(22) identificaram prevalência de dispneia em 

pacientes em pós-operatório de RM de 29%, superior ao descrito no presente estudo.   

Em relação aos níveis séricos de Hb e HT, no presente estudo, verificou-se que 

os participantes apresentaram valores inferiores no pós-operatório em relação ao pré-

operatório (10,1 ± 1,5 g/dL vs 13,9 ± 1,7 g/dL para o Hb e 30,1 ± 4,2% e 40,9 ± 4,5 % 

para o HT; p<0,001). Estes dados corroboram estudo que investigou fatores 

associados ao sangramento no pós-operatório de cirurgias cardíacas (n=323). 

Identificou níveis pré-operatório de Hb de 13,6% a 14,0 g/dL e de HT de 41,3% a 

24,8%(203).  

Para o pós-operatório, a SBC(72) recomenda que, para pacientes com doença 

cardíaca isquêmica de base mantenham-se níveis de Hb entre 9,0 e 10 mg/dL. 

6.1.1 Intensidade, prevalência e incidência da fadiga e da fadiga ao esforço 

A comparação dos escores de fadiga e de fadiga ao esforço do presente 

estudo, idealmente, deve ser realizada com outros que tenham utilizado os mesmos 

instrumentos para avaliação de fadiga. No entanto, a descrição da intensidade da 

fadiga por outros estudos que avaliaram pacientes com DAC crônica é importante, e, 

por isso, será descrito com maior detalhamento como a fadiga foi avaliada por esses 

autores e como interpretaram sua intensidade.  

Autores avaliaram as características da fadiga em pacientes com IC que faziam 

acompanhamento ambulatorial em um hospital de cardiologia da cidade de São Paulo 

(SP), Brasil e de participantes voluntários sem IC. Eles utilizaram metodologia 

semelhante ao do presente estudo, incluindo a aplicação dos mesmos instrumentos 

DUFS e DEFS. Incluíram 300 participantes com IC e 64 voluntários sem IC. As médias 
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dos escores da DUFS e da DEFS para os participantes com IC foram de 19,4 ± 8,2 e 

19,3 ± 3,9, respectivamente e para os voluntários, 16,8 ± 6,1 e 12,6 ± 3,9, 

respectivamente. Foi observado que esses valores são inferiores e diferentes ao 

encontrado no presente estudo, (23,3 ± 8,4, DUFS pré; 23,8 ± 9,8, DUFS pós; 23,8 ± 

9,8, DEFS)(35, 36). 

Ainda referente ao estudo anterior, o item com maior escore médio de fadiga 

(DUFS) para os participantes com IC foi o 7 (3,0) “Ultimamente seu interesse por sexo, 

sua vontade de ter relações sexuais diminuiu?” e para os voluntários foi o 5 

“Ultimamente você tem tido necessidade de descansar mais?”, diferentemente do 

observado para o presente estudo que foi o item 2  “Ultimamente você tem observado 

que precisa de mais energia para dar conta das suas tarefas diárias?”, tanto no pré 

(3,45) quanto no pós-operatório (3,29). No entanto, o item 7 foi o que apresentou o 

segundo maior escore, sendo 3,41 no pré e 3,23 no pós-operatório demonstrando que 

esses dois itens têm impacto importante na vida dos participantes com DAC crônica 

considerando os achados do presente estudo(35, 36). 

Ainda, considerando o estudo descrito anteriormente, o item com maior escore 

para a DEFS tanto para os participantes com IC quanto para os voluntários foi o 4 (3,3 

e 2,0) o mesmo foi observado para o presente estudo (3,87), reforçando que o ato de 

subir escadas está diretamente relacionado à fadiga ao esforço para essas três 

populações. O Coeficiente α de Cronbach foi de, aproximadamente, 0,85 para a DUFS 

e de 0,92 para a DEFS, mostrando boas estimativas de consistência interna, assim, 

como no presente estudo(35, 36).  

Também, estabeleceram pontos de corte para indicar presença de fadiga 

clinicamente relevante, sendo que valores maiores ou iguais a 14,5 (AUC=0,84, 

p<0,001) referentes à presença de fadiga substancial (DUFS) e valores maiores ou 

iguais a 12,5 (0,87, p<0,001) à presença de fadiga substancial ao esforço (DEFS) (35, 

36). Esses valores são inferiores aos identificados para os pacientes com DAC estável 

do presente estudo, sendo 18,5 (AUC=0,848, p<0,001) para a DUFS e 17,5 

(AUC=0,812, p<0,001) para a DEFS. 

Outra autora investigou diversos fatores relacionados à qualidade de vida em 

pessoas com IC (n=409), dentre eles a fadiga. A metodologia utilizada para avaliar a 

fadiga foi semelhante ao do presente estudo e dos autores Fini e Cruz (2010)(69). Os 

escores médios de fadiga (DUFS) e de fadiga ao esforço (DEFS) foram, 
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respectivamente, de 22,41 ± 8,3 e 23,36 ± 11,2, com valor adequado de consistência 

interna de 0,89 e 0,95, respectivamente. Esses dados são similares ao do presente 

estudo (23,3 ± 8,4 para a DUFS; 23,8 ± 9,8 para a DEFS) (70). 

Pesquisadores caracterizaram a fadiga e a fadiga ao esforço em pacientes com 

claudicação intermitente (n=49) e utilizaram os mesmos instrumentos que o presente 

estudo. O escore médio da DUFS foi de 20,4 ± 8,8 e o da DEFS foi de 20,4 ± 10,8, 

sendo inferiores ao presente estudo. O item que apresentou maior escore para a 

DUFS foi o 7 “Ultimamente seu interesse por sexo, sua vontade de ter relações 

sexuais diminuiu?” e o menor foi o 6 “Ultimamente você tem conseguido fazer suas 

tarefas do dia a dia?”. Para DEFS o item com maior escore foi o 4 “Você acha fatigante 

subir e descer escadas?” e o menor foi o 3 “Você acha fatigante ficar embaixo do 

chuveiro?” Em relação aos itens que tiveram maiores escores, somente o item 7 da 

DUFS diferiu do presente estudo (item 2). No entanto, o item 7, no presente, estudo 

apresentou o segundo maior escore (3,41) demonstrando que essas duas amostras 

de pacientes compartilham características semelhantes de fadiga e de fadiga ao 

esforço. A taxa de prevalência de fadiga e de fadiga ao esforço foram, 

respectivamente, 26,5% e 30,6% no estudo de Batista et. al., valor inferior ao 

observado no presente estudo (67,2%)(204). 

Autores, em 2016, investigaram a associação entre a percepção de fadiga, o 

senso de coerência e o estresse em pacientes um ano após ter ocorrido o evento de 

IAM, ou seja, com DAC considerada crônica no momento da avaliação. Incluíram 74 

pacientes suecos entre os anos de 2011 e 2012. A fadiga foi avaliada por meio do 

instrumento MFI-20 validado para a população sueca. O MFI-20 é multidimensional, 

de autorrelato, composto por 20 itens que mensuram cinco dimensões da fadiga 

(fadiga geral, fadiga física, atividade reduzida, motivação reduzida e fadiga mental). 

Cada dimensão possui quatro itens avaliados numa escala que varia de 1 (nenhuma 

fadiga) a (5) muito fatigado. O escore total para cada dimensão varia de 0 a 20. Quanto 

maior o escore maior a intensidade da fadiga. Apresentou adequada consistência 

interna (α de Cronbach=0,88). Foi observado escore médio para a dimensão de fadiga 

geral de 13,3 ± 3,9 demonstrando presença de fadiga relevante(17), semelhante ao 

observado no presente estudo.  

Conjuntamente, ainda referente ao estudo anterior, avaliaram a percepção de 

fadiga pelos pacientes com DAC por meio do instrumento Brief Illness Perception of 
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fatigue uma versão modificada do Brief Illness Perception Questionnaire of fatigue (B-

IPQ) sendo composto por nove itens distribuídos em três dimensões (cognitivas da 

representação da doença, compreensão da doença e representações emocionais). 

Cada um desses componentes mostra a percepção sobre um aspecto da doença e, 

em conjunto, eles fornecem visão coerente do indivíduo em uma doença (fadiga). 

Quanto maior o escore maior a visão ameaçadora da doença. O item que apresentou 

maior escore foi o Timeline (duração da fadiga) de 5,3 ± 2,8, seguido pelo Treatment 

control (controle do tratamento) de 4,8 ± 3,0. Apresentou adequada consistência 

interna (α de Cronbach variou de o,88 a 0,92 para cada dimensão)(17, 205).  

Outros autores utilizaram o MFI-20 para avaliar a fadiga em pacientes suecos 

que tiveram um evento de IAM há mais de dois meses e verificaram a relação da 

fadiga com outros sintomas concorrentes, qualidade do sono e estratégias de 

enfrentamento(18). Os autores utilizaram o MFI-20, mas consideraram uma pontuação 

diferente dos outros estudos. Isso porque Fredriksson-Larsson et al.(20) em 2015 

verificaram que este instrumento pôde ser utilizado como unidimensional após realizar 

validação psicométrica pelo método Rasch. Sendo assim, consideraram um escore 

total que variou de 20 a 100.  

Dentre esses pacientes, 80% haviam realizado ATC e apenas 3,5% cirurgia de 

RM, os demais mantiveram tratamento clínico medicamentoso. Evidenciaram que 

após dois meses do evento agudo, os pacientes continuaram apresentando fadiga 

(59,15 ± 11,72), embora os escores de duas dimensões do MFI (fadiga física e 

atividade reduzida) diminuíram significantemente dois meses após IAM(18). Com isso, 

verifica-se a importância, como no presente estudo, de se investigar precocemente a 

presença de fadiga e estabelecer um plano de cuidados e intervenções a fim de 

melhorar a intensidade da fadiga após a ocorrência de um evento agudo ou crônico e 

promover recuperação pós-operatória precoce. No entanto, é importante realizar 

estudos que investiguem a interferência e associação da fadiga com desfechos pós-

operatórios como alta hospitalar, tempo de internação em UTI, complicações pós-

operatórias recentes e tardias e outros.  

Autores em 2013 investigaram mudanças na fadiga e na depressão 

autorrelatadas no período de quatro meses a dois anos após IAM. Incluíram 155 

participantes, dos quais, 72% haviam sido submetidos a ATC e 8% a cirurgia de RM. 

A fadiga foi avaliada por meio do MFI, foram considerados os escores das cinco 
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dimensões variando de 4 a 20. Houve melhora da sensação de fadiga, relatada pelos 

pacientes, em quatro das cinco dimensões do MFI-20 com exceção da motivação 

reduzida, quando comparadas as avaliações de quatro meses e dois anos. No 

entanto, cerca de 50% dos participantes mantiveram-se fatigados dois anos após IAM, 

mostrando que este é um sintoma duradouro nas pessoas com DAC(16).  

Isso reforça a importância de se investigar a fadiga antes e após a realização 

de um procedimento cirúrgico de RM.  A prevalência de fadiga nesse estudo foi de 

48% quatro meses após o evento agudo, menor em comparação ao presente estudo 

que foi de 67,2% para a fadiga e a fadiga ao esforço. Provavelmente a prevalência 

alta do presente estudo deva-se ao fato de que os pacientes incluídos no estudo 

apresentavam leões coronarianas graves com necessidade de intervenção cirúrgica, 

alta prevalência de fatores de risco e comorbidades e, por ser um hospital público 

referência de cardiologia, atende maior número de pacientes com DAC crônica grave 

em comparação com outros serviços. 

Autores em 2010 verificaram a incidência de fadiga em pacientes com IAM e 

verificaram a relação desse fenômeno com variáveis sociodemográficas e clínicas. A 

fadiga foi avaliada pelo instrumento MFI-20, foram considerados os escores das cinco 

dimensões variando de 4 a 20 nos seguintes períodos: uma semana após IAM (tempo 

1, fase aguda) e quatro meses após (tempo 2, fase crônica). A intensidade de fadiga 

nos participantes do tempo 2 (DAC crônica) foi significantemente maior do que da 

população geral. Foi observado, assim como nos estudos de Fredriksson-Larsson et 

al. (18) e Alsén e Brink(16), que os escores de fadiga decresceram significativamente 

com o passar do tempo da ocorrência do evento agudo, mostrando que a fadiga na 

fase aguda é significativamente maior do que na fase crônica. No entanto, os 

participantes mantiveram-se fatigados na fase crônica(11). Talvez isso explique a 

incidência de fadiga, no presente estudo, de 21,7% no pós-operatório de cirurgia de 

RM. No entanto, no presente estudo não investigamos a prevalência e a intensidade 

de fadiga imediatamente após a ocorrência do evento coronariano agudo, como SCA, 

somente no evento crônico que, também, demonstrou a presença de fadiga 

clinicamente relevante nos pacientes com DAC crônica grave. 

Outro estudo realizado em 2010 investigou a presença de mudanças no estado 

de humor em pacientes com DAC crônica (raiva, fadiga, depressão, ansiedade, 

confusão e vigor) em pacientes submetidos à cirurgia de RM. Incluíram no estudo 182 
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australianos em pré-operatório de cirurgia de RM.  A fadiga foi avaliada por meio do 

Profile of Mood States (POMS) Este instrumento permite a mensuração de distúrbios 

emocionais gerais, especialmente mudanças de humor que podem ocorrer em 

resposta a uma mudança na situação de vida atual. Possui seis dimensões afetivas 

de mudanças de estado negativo (tensão-ansiedade, depressão-abatimento, raiva-

hostilidade, fadiga-inércia e confusão-desorientação) e um estado de humor positivo 

(vigor-atividade). Possui 65 itens, sendo que destes, 7 avaliam fadiga. Cada item é 

avaliado segundo a intensidade em que ocorreu na última semana, sendo 0 (de modo 

nenhum) a 4 (extremamente). O escore para fadiga varia de 0 - 28, sendo que, quanto 

maior o valor do escore maior a intensidade da fadiga(195). 

Observaram, dentre as características de mudança de humor, que a fadiga 

apresentou uma importante melhora nos primeiros dois primeiros meses após RM em 

comparação com valores pré-operatórios (7,39 vs 10,02). Mas comparando dois 

meses (7,39) e três meses (7,47) após cirurgia de RM, não houve diferença entre 

esses escores(195). 

Os dados dos estudos descritos anteriormente assemelham-se aos 

encontrados no presente estudo, sendo que, pessoas com DAC crônica no pré e pós-

operatórios de cirurgia de RM apresentaram relevante intensidade de fadiga e apesar 

de ter diminuído sua intensidade ao longo do tempo, essa população permaneceu 

com fadiga, demonstrando que ela pode ser um sintoma crônico nessas pessoas. 

Autores, em 2011, avaliaram a contribuição da fadiga, dor no peito e dispneia 

para a qualidade de vida relacionada à saúde em 134 pacientes americanos com 

angina estável crônica (DAC crônica). Dentre esses pacientes, 77% haviam realizado 

previamente tratamento com ATC e 45,5%, cirurgia de RM. A fadiga, a dor no peito e 

a dispneia foram avaliadas por meio de itens selecionados do instrumento Chest 

Discomfort Diary-Revised. Trata-se de um diário de relato de episódios de angina e 

outros sintomas vivenciados na semana anterior à avaliação. Em relação à fadiga, os 

pacientes indicaram o quão “cansado” se sentiram na semana anterior numa escala 

que varia de 0 (ausência dos sintomas) e 4 (o pior que poderia acontecer). A fadiga 

foi o único sintoma preditivo de piores desfechos em todas as áreas da qualidade de 

vida relacionada à saúde(15).Justificando a importância do estudo desse fenômeno em 

pessoas com DAC crônica no pré e pós-operatórios de cirurgia de RM a fim de 

melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. 
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Estudo recente realizado em 2016 verificou as estratégias de manejo, utilizadas 

pelos pacientes jordanianos, dos sintomas apresentados após cirurgia de RM. Esses 

participantes foram avaliados duas semanas após a alta hospitalar (n=100). A fadiga 

foi avaliada por meio do Cardiac Symptom Survey (CSS) para dicotomizar os 

pacientes que realizaram cirurgia de RM em fatigados e não-fatigados. Esta escala 

avalia 10 sintomas: fadiga, angina, falta de ar, depressão, dificuldade para dormir, dor 

incisional, edema nas pernas, palpitações, ansiedade e falta de apetite. Cada sintoma 

é avaliado em três dimensões (percepção do sintoma, avaliação do sintoma e 

resposta ao sintoma). Para cada sintoma é investigado a percepção do sintoma (sim 

ou não) e esta dimensão é um pré-requisito para responder às demais. Caso o 

participante responda “não” para o sintoma o mesmo não continuará sendo 

investigado pelas demais dimensões. Se o indivíduo possui o sintoma deverá 

responder a quatro diferentes itens (frequência, intensidade, interferência na atividade 

física e interferência na vontade de viver) que podem variar de 0 a 10. O escore da 

dimensão avaliação do sintoma é obtido calculando a média dos valores dos itens de 

frequência e de intensidade separadamente para cada sintoma. A resposta ao sintoma 

possui escore único para cada item indicando a interferência do sintoma na atividade 

física e/ou na vontade de viver(22).  

Estes autores verificaram que a frequência de fadiga no pós-operatório de 

cirurgia de RM foi de 43%, inferior aos sintomas como dor em local de ferida 

operatória, edema de membros inferiores, falta de apetite e distúrbios do sono. As 

estratégias mais utilizadas para o gerenciamento desses sintomas foram uso de 

medicamentos (79%), reposicionamento no leito (59%) e descanso (45%). O 

descanso (63%) superou todas as outras estratégias implementadas pelos 

participantes do estudo para melhorar a fadiga. Observaram que homens utilizaram 

mais estratégias para melhorar a fadiga do que as mulheres(22). A prevalência de 

fadiga nesse estudo foi inferior ao observado no presente estudo de 67,2%, mostrando 

que esses pacientes precisam realizar estratégias que melhorem a intensidade da 

fadiga antes da realização do procedimento cirúrgico de RM, principalmente porque, 

não se sabe qual a associação da fadiga pré-operatória com a presença de desfechos 

desfavoráveis no pós-operatório de cirurgia de RM. 

Autores, em 2008, realizaram um estudo com 119 pacientes americanos que 

foram submetidos à cirurgia de RM. Após a cirurgia os pacientes foram divididos em 
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dois grupos "fatigados" e "não fatigados" por meio do instrumento CSS, os 

funcionamentos psicossociais e fisiológicos foram avaliados nos períodos de seis 

semanas e três meses após a cirurgia de RM. A prevalência de fadiga nos 

participantes em pós-operatório de cirurgia de RM foi de 55%. Os autores observaram 

que os pacientes fatigados tiveram maior prejuízo na funcionalidade psicossocial 

(humor, bem-estar emocional, sintomas de ansiedade e depressão, interferência no 

trabalho e na habilidade de participar de atividades sociais) e fisiológica (dificuldades 

relacionadas à quantidade e tipo de trabalho executados) em relação aos pacientes 

não fatigados. Ressaltam que os pacientes com fadiga controlam a realização de suas 

atividades diariamente em resposta a fadiga, ou seja, alteram seus padrões de 

atividades e de trabalho após a ocorrência de um evento cardíaco significativo(19). No 

presente estudo não investigamos a prevalência de fadiga no pós-operatório de 

cirurgia de RM e, com babe nos resultados do estudo descrito acima, seria importante 

a sua investigação a fim de compreender quais os mecanismos envolvidos na 

presença, melhora ou surgimento de fadiga no pós-operatório.  

Em comparação com os estudos descritos anteriormente, o presente estudo 

apresentou taxas de prevalência de fadiga (DUFS) e fadiga ao esforço (DEFS) mais 

elevadas no pré-operatório de cirurgia de RM (67,5%, para ambas). Possivelmente, 

isto ocorreu devido às diferentes características das populações estudas, diferentes 

instrumentos de avaliação da fadiga e à gravidade dos pacientes com DAC crônica 

incluídos no presente estudo. Em acréscimo, os participantes do presente estudo 

apresentavam altas taxas de comorbidades, fatores de risco e lesões coronarianas 

graves e, por isso, com indicação de cirurgia de RM. A incidência de fadiga no pós-

operatório foi de 21,7%. No entanto, não foram descritos na literatura estudos que 

tenham verificado a incidência de fadiga nessa população. A investigação dos fatores/ 

variáveis que podem levar ao surgimento da fadiga no pós-operatório de cirurgia de 

RM é importante, pois, pode-se futuramente pensar em estratégias que possam ser 

implementadas no pré-operatório a fim de diminuir a intensidade de fadiga após o 

procedimento cirúrgico e, consequentemente, promover recuperação pós-operatória 

precoce e melhor qualidade de vida dessas pessoas. 

A semelhança entre os escores de fadiga (DUFS) avaliadas no pré e pós-

operatórios (23,3 ± 8,4 vs 23,8 ± 9,8; p=0,774) verificadas na amostra do presente 

estudo pode dever-se à fadiga ser um fenômeno de evolução crônica nesses 
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pacientes. Como não foi realizado intervenção de enfermagem ou outra intervenção 

não farmacológica para melhorar os níveis de fadiga no pré-operatório, os pacientes 

mantiveram-se fatigados no pós-operatório. Além disso, não foi possível observar 

melhora na intensidade da fadiga no pós-operatório, isso porque a avaliação desses 

pacientes ocorreu em um curto período de tempo (quatro a 15 dias após cirurgia de 

RM). Nesse período, os pacientes podem apresentar outros fatores que podem 

influenciar na fadiga, como dor no local da ferida operatória ou em outros locais, 

dispneia e má qualidade do sono. Por isso, é importante estudar estes fatores e sua 

relação com a fadiga nessa população. Essa relação de associação será descrita mais 

adiante.  

Propor estratégias que promovam diminuição da intensidade da fadiga pode 

ser benéfico e contribuir para desfechos positivos nos indivíduos com DAC no pré e 

pós-operatório, incluindo a melhora da qualidade de vida e funcionalidade física e 

psicossocial desses pacientes(19, 206). Essas estratégias podem incluir intervenções 

psicoeducativas, terapia comportamental cognitiva, exercícios, acupuntura técnicas 

de relaxamento, atividade de lazer, gerenciamento de conservação de energia e de 

realização de atividades diárias, educação e suporte. A enfermagem tem um papel 

fundamental em identificar esses sintomas de fadiga e propor estratégias para a 

melhora da intensidade da fadiga durante sua atuação na prática clínica(207, 208).  

6.2 VARIÁVEIS ASSOCIADAS E PREDITIVAS DE FADIGA AVALIADA NO 
PRÉ E PÓS-OPERATÓRIOS DE CIRURGIA DE RM  

O presente estudo identificou as variáveis associadas à fadiga (DUFS) e à 

fadiga ao esforço (DEFS) avaliadas no pré-operatório de cirurgia de RM e à fadiga 

(DUFS) avaliada no pós-operatório de cirurgia de RM. Nessa seção serão discutidos 

os resultados estatisticamente significativos das análises de associações, correlações 

e as variáveis que permaneceram no modelo de regressão linear.  

Participantes do sexo feminino apresentaram maior intensidade de fadiga (27,8 

± 7,8 vs 21,9 ± 8,1) e fadiga ao esforço (27,0 ± 10,3 vs 22,7 ± 9,4) avaliadas no pré-

operatório. O mesmo foi observado para a fadiga (26,2 ± 8,3 vs 22,1 ± 7,9), no pós-

operatório. Esse dado corrobora com outros estudos que avaliaram a fadiga em 

pacientes com DAC(14, 16, 209). 
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O sedentarismo associou-se à fadiga ao esforço avaliada no pré-operatório de 

cirurgia de RM, sendo que sedentários apresentam maior intensidade de fadiga em 

relação aos não sedentários (24,9 ± 9,6 vs 18,0 ± 8,7). Além disso, no modelo de 

regressão linear permaneceu como um fator preditivo de fadiga ao esforço. Os 

estudos que avaliaram a fadiga em pessoas com DAC não investigaram essa 

associação(11, 16-18, 20, 22, 23, 118), mostrando que esse foi o primeiro estudo que 

investigou a associação entre essas duas variáveis, fadiga e sedentarismo, em 

pessoas com DAC.  

Sabe-se que a inatividade física é fortemente relacionada à incidência e 

severidade de doenças crônicas. Com isso, a prática de exercício físicos poderia 

contribuir para diminuir a intensidade da fadiga. No entanto, os participantes do 

presente estudo possuíam DAC crônica grave e muitos referiram que não praticavam 

exercício físico por contraindicação médica ou por apresentar dispneia ou angina ao 

esforço ou por sentir-se muito cansado e sem energia(210). Por isso que, em pessoas 

com sedentarismo e DAC crônica grave deve-se investigar a presença de fadiga ao 

esforço. 

Maiores níveis de IMC associaram-se a maiores níveis de fadiga ao esforço 

(r=0,204, p=0,017). Essa relação pode dever-se ao fato de que indivíduos em 

sobrepeso ou obesidade tendem a realizar menos exercícios físicos que os demais e 

a não realização de atividade física está relacionada com aumento da intensidade de 

fadiga(211).  

No presente estudo participantes com diabetes apresentaram maior 

intensidade de fadiga em relação aos não diabéticos (24,6 ± 8,4 vs 22,4 ± 8,4). No 

entanto, no estudo de Eckhdart et al.(14) não foi verificada essa associação. Outro 

estudo verificou que altos níveis de fadiga estão associados às pessoas com DM, 

quando comparadas às saudáveis(212). No entanto, essa associação permanece 

incerta e há poucos estudos relacionados a esse tema. Essa associação precisa ser 

melhor elucidada para verificar se realmente a diabetes está associado à fadiga em 

pacientes com DAC ou se esta associação foi influenciada por outros fatores.  

A depressão teve prevalência de 34,5%, no presente estudo, e associou-se 

com todos os períodos de avaliação da fadiga e da fadiga ao esforço. Foi identificada 

como fator preditivo da fadiga e da fadiga ao esforço, no pré-operatório e à fadiga, no 
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pós-operatório de cirurgia de RM. Esses dados corroboram com outros estudos 

semelhantes que avaliaram fadiga em pessoas com DAC crônica(14, 16, 18, 209). 

Parece que a fadiga e a depressão compartilham atributos semelhantes. A 

fadiga, segundo o DSM 5(132) e outros estudos, pode ser considerada como um critério 

para o diagnóstico ou um sintoma da depressão. A fadiga é um dos sintomas mais 

comuns relacionados ao Transtorno Depressivo Maior e é, frequentemente, associada 

com perda de concentração, irritabilidade e produtividade reduzida, apatia e outras 

alterações emocionais(213, 214).  

O presente estudo evidenciou que a depressão apresentou correlação de 

moderada intensidade com a fadiga e a fadiga ao esforço no pré-operatório de cirurgia 

de RM (r=0,588 e r=0,427, respectivamente) e de fraca intensidade com a fadiga 

avaliada no pós-operatório (r=0,306). Estes dados corroboraram com os estudos de 

Fredriksson-Larsson et. al.(18) com r=0,540; Eckhardt et. al.(14), com r=0,56 e 0,66; 

Alsén et.al.(11), com r que variou de 0,558 a 0,698, dependendo da dimensão do 

instrumento de MFI e Ketterer et. al. (209), com r=0,604. 

Autores verificaram a associação entre a depressão e a fadiga em pessoas com 

DAC. A prevalência de fadiga com depressão nesses participantes foi de 18% e 19%, 

respectivamente, e de fadiga sem depressão foi de 30% e 33%, respectivamente. 

Observaram que níveis elevados de depressão e fadiga, avaliadas quatro meses após 

IAM, tiveram importante impacto negativo na qualidade de vida dessas pessoas. 

Deste modo, a implementação de estratégias para melhorar a fadiga nesses dois 

grupos deve ser diferente e direcionadas para a presença ou não de depressão(11, 16).  

Outros autores observaram que a depressão associou-se moderadamente com 

a intensidade e interferência da fadiga na realização de atividades de vida diária e foi 

o único preditor de fadiga em pessoas com DAC, o que corrobora com o presente 

estudo(14). 

Pesquisadores evidenciaram que 9% dos participantes com DAC tiveram 

depressão e que muitas vezes esses são subdiagnosticados e o tratamento está 

voltado apenas para o alívio dos sintomas (fadiga) sem identificar sua relação com a 

depressão(209).  

Ademais, autores verificaram que, seis semanas após cirurgia de RM, 

pacientes fatigados apresentaram níveis elevados de depressão(19). Até onde se sabe, 

este foi o único estudo descrito na literatura que avaliou a presença de depressão 
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especificamente em pessoas em pós-operatório de cirurgia de RM. Com isso, tem-se 

a necessidade de realizar mais estudos que verifiquem essa associação em pacientes 

com DAC crônica grave.  

No presente estudo, 61,3% dos participantes foram classificados como "maus 

dormidores".  O escore médio do PSQI foi de 7,4 ± 4,3. A qualidade e a efetividade do 

sono associaram-se à fadiga avaliada no pré e pós-operatórios de cirurgia de RM, 

sendo que o PSQI apresentou correlação moderada no pré (r=0,449) e fraca no pós-

operatório (r=0,213). Em relação à qualidade e efetividade do sono avaliadas pela 

EVA – Sono, a associação foi fraca e somente com a fadiga (DUFS), mas demonstrou 

que esses pacientes, tanto no pré quanto no pós-operatório, apresentam alterações 

de distúrbio do sono, maior necessidade de suplementação do sono durante o dia e 

pior efetividade do sono. Além disso, a qualidade do sono avaliada por meio do PSQI 

é um fator preditivo de fadiga e fadiga ao esforço no pré-operatório. Isso mostra que, 

tanto a qualidade do sono avaliada um mês antes, quanto 24 horas antes associaram-

se de alguma forma à fadiga. 

Esses dados corroboram outro estudo semelhante em pessoas com DAC, no 

qual a média do escore do PSQI foi de 6,13 ± 3,79, indicando pior qualidade do 

sono(18). Na análise de regressão múltipla, daquele estudo, essa variável não 

permaneceu como preditivo de fadiga, diferente do observado no presente estudo. 

Talvez isso deva-se ao fato de que os participantes do presente estudo tinham 

maiores taxas de comorbidade, fatores de risco e DAC avançada com lesões 

coronarianas mais graves com necessidade de intervenção cirúrgica e, por isso, pior 

qualidade do sono. 

Outro estudo que avaliou a qualidade do sono em pessoas com IC assemelhou-

se com os resultados do presente estudo, mostrando média de escore do PSQI de 8,7 

± 4,39 e que 68,5% foram classificados como “mau dormidores”. Demonstraram que 

esses resultados foram superiores ao da população geral(197). 

Outro estudo verificou que 52% dos participantes em reabilitação cardíaca 

referiram presença de má qualidade do sono associada à diminuição da qualidade de 

vida relacionada à saúde desses indivíduos(215). A relação do sono com a fadiga em 

pessoas no pré e pós-operatórios de cirurgia de RM é pouco conhecida e precisa ser 

melhor elucidada com novos estudos que consigam avaliar longitudinalmente a 
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relação de causalidade entre presença de fadiga e pior qualidade do sono e os fatores 

que contribuem para a ocorrência de distúrbios do sono nessas pessoas. 

A intensidade da dor correlacionou-se fracamente com a fadiga e a fadiga ao 

esforço avaliadas no pré-operatório (r=0,170, r=0,427) e no pós-operatório (r=0,367) 

de cirurgia de RM, porém este último valor foi maior em relação ao pré-operatório. 

Além disso, permaneceu na análise de regressão linear como fator associado à fadiga 

avaliada no pós-operatório. Isso pode dever-se ao fato de que a intensidade da dor 

avaliada no pré-operatório estava relacionada a qualquer parte do sistema corporal e 

não somente à presença de AE no momento da avaliação. Em contrapartida, a dor 

avaliada no pós-operatório estava, geralmente, relacionada à incisão cirúrgica, o que 

poderia ser um fator que aumente a sensação de fadiga e limite o paciente a realizar 

suas tarefas diárias.   

Assim como no presente estudo, Fredriksson-Larsson et. al.(18) verificaram a 

associação entre a fadiga e a dor em pacientes com DAC (r=0,390) e observaram que 

a dor também não permaneceu no modelo de regressão. Em outro estudo  a 

associação entre a dor e a fadiga foi maior (r=0,435), pois avaliaram somente a 

presença de dor torácica(11). 

Outros autores verificaram que a fadiga, a dor e a dispneia são fatores 

preditivos de má qualidade de vida em pacientes com DAC e que a fadiga 

correlacionou-se positivamente e fracamente com a dor (r=0,250). Verificaram, 

também, que a fadiga, ao invés da dor, interferiu em todas as dimensões da qualidade 

de vida (saúde física, mental e percepção da doença)(15). 

A intensidade da dor pós-operatória associou-se significantemente com a 

fadiga avaliada no pós-operatório. Até onde se sabe, este é o primeiro estudo que 

tenha verificado essa associação nessa população. A investigação da dor no pós-

operatório de RM é importante, pois ela é altamente prevalente, principalmente nos 

primeiros dias de pós-operatório, é limitante e a equipe de enfermagem tem 

importante papel no reconhecimento da dor. Conhecer a associação entre a dor e a 

fadiga é importante, pois, o enfermeiro e outros profissionais de saúde poderão propor 

intervenções que diminuam a intensidade da dor e, consequentemente, possa 

melhorar a intensidade da fadiga(216, 217). 

No presente estudo, 72,3% dos participantes apresentaram dispneia no pré-

operatório e 16,7%, no pós-operatório. Observou-se que indivíduos dispneicos 
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apresentaram maior intensidade de fadiga e da fadiga ao esforço no pré e pós-

operatórios de cirurgia de RM.  Isso pode dever-se ao fato de que a dispneia é um 

sintoma comumente apresentado por essa população. A baixa frequência de dispneia 

no pós-operatório pode estar relacionada ao fato de que os participantes estavam em 

ambiente hospitalar e realizavam atividades específicas que não exigiam maior 

esforço físico, como subir escadas, percorrer longas distâncias, ao contrário do pré-

operatório, no qual o paciente respondeu de acordo com a realização de suas 

atividades habituais. No entanto, a presença de dispneia avaliada no pós-operatório 

permaneceu no modelo de regressão e contribuiu significantemente para o aumento 

dos escores de fadiga no pós-operatório. Além disso, maior intensidade de dispneia 

está associada com maiores escores de fadiga e fadiga ao esforço, no pré-operatório. 

Esses dados corroboram com os estudos de Kimble et. al.(15), Alsén et. al. (11) e 

Fredriksson-Larsson et. al.(18), sendo respectivamente, r=0,480, r=0,305 e r=0,48. 

Além disso, assim como a fadiga, a dispneia foi um fator preditivo de má qualidade de 

vida(11). Até onde se sabe, este foi o primeiro estudo que avaliou a relação entre a 

dispneia e a fadiga em pessoas em pós-operatório de cirurgia de RM.   

As variáveis uso de bloqueadores de cal de cálcio, uso de hipoglicemiantes 

orais associaram-se à fadiga e à fadiga ao esforço positivamente e fracamente. As 

variáveis convivência marital, baixos níveis séricos de Hb, uso de anti-isquêmicos 

associaram-se à fadiga ao esforço positivamente e fracamente e à pré-diabetes 

negativamente e fracamente. A Associação dessas variáveis com a fadiga precisam 

ser melhor estudadas nos pacientes com DAC crônica, pois, não foi encontrado na 

literatura justificativa para essas associações. Além disso, podem ter ocorrido ao 

acaso mesmo com nível de significância inferior a 5%.     

6.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Estudo realizado em um único centro, especializado em cardiologia que atende 

pacientes de alta complexidade, o que limita a generalização dos resultados para 

outras populações, como pacientes com DAC aguda.  

A amostra do estudo possuía baixa escolaridade o que poderia dificultar a 

compreensão dos instrumentos de coleta de dados. No entanto, para minimizar esse 
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viés foi aplicado o teste do MEEM para excluir paciente com déficits cognitivos 

associados. 

O curto período de acompanhamento no pós-operatório não permitiu avaliar 

desfechos clínicos a médio e longo prazo. 
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7 CONCLUSÃO 

Objetivo 1: descrever as características sociodemográficas e clínicas dos 

participantes   

Os participantes desse estudo eram idosos (idade média > 60 anos), do sexo 

masculino, brancos, com baixa escolaridade, aposentados, e convivendo 

maritalmente. Relataram ser sedentários e ex-tabagistas. Em relação aos 

antecedentes pessoais, tinham sobrepeso, diagnóstico médico documentado de 

hipertensão, dislipidemia e angina estável. Foram identificados como mau dormidores 

e relataram dispneia para realização de atividades de leve a moderada intensidade. 

No pré-operatório, apresentaram fadiga e fadiga ao esforço.  

A comparação das características clínicas no pré e pós-operatórios evidenciou 

aumento da intensidade da dor e aumento nos escores das escalas de distúrbio e 

suplementação do sono, bem como diminuição no escore da escala de efetividade do 

sono no pós-operatório de cirurgia de RM. Além disso, observou-se queda dos níveis 

de Hb e HT no pós-operatório de cirurgia de RM. 

 

Objetivo 2: identificar a prevalência e a intensidade de fadiga e de fadiga 

ao esforço no pré-operatório de cirurgia de RM 

Os pontos de corte estabelecidos para determinar a presença de fadiga 

clinicamente relevante, foram de 18,5 para a fadiga (DUFS) e 17,5 para a fadiga ao 

esforço (DEFS). Utilizando como referência os pontos de corte estabelecidos, a 

prevalência de fadiga e de fadiga ao esforço no pré-operatório de cirurgia de RM foi 

de 67,2% para ambas. 

 

Objetivo 3: Identificar a incidência e a intensidade de fadiga no pós-

operatório de cirurgia de RM 

Utilizando como referência os pontos de corte estabelecidos, a incidência de 

fadiga no pós-operatório de cirurgia de RM foi de 21,7%.  
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O escore da intensidade da fadiga no pós-operatório foi mais elevado que o 

ponto de corte estabelecido, sugerindo que a fadiga era clinicamente relevante, 

embora semelhante à apresentada no pré-operatório.  

 

Objetivo 4: verificar se há variáveis sociodemográficas e clínicas 

associados à fadiga no pré e pós-operatórios de cirurgia de revascularização do 

miocárdio 

Em relação à avaliação pré-operatória, a depressão foi a variável preditiva de 

fadiga no pré e pós-operatórios, bem como de fadiga ao esforço no pré-operatório de 

cirurgia de RM. Por sua vez, qualidade do sono foi preditor de fadiga e fadiga ao 

esforço, enquanto o sedentarismo foi preditor apenas de fadiga ao esforço no pré-

operatório de cirurgia de RM. 

No que tange à avaliação pós-operatória, dor e dispneia foram as variáveis 

associadas à fadiga no pós-operatório. 

7.1 IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

7.1.1 Implicações para a prática 

A fadiga e a fadiga ao esforço são fenômenos frequentes em pacientes no pré 

e pós-operatório de RM. Pacientes com depressão, pior qualidade do sono, maior 

intensidade da dor e da dispneia parecem ter maior intensidade de fadiga e de fadiga 

ao esforço. 

Reconhecer precocemente a fadiga nesses pacientes permitiria a 

implementação de estratégias de recuperação de energia, contribuindo para a adoção 

de comportamentos desejáveis durante a internação, como permanecer menor tempo 

no leito e iniciar precocemente atividades como a caminhada. 

 

7.1.2 Implicações para o ensino 

Considerando que pacientes no perioperatório de cirurgia de RM apresentam 

fadiga clinicamente relevante, a avaliação desse fenômeno deve ser incluída como 
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parte dos currículos de graduação e especialização. A distinção entre fadiga e 

dispneia, cansaço e depressão deve ser valorizada, embora possa ser um desafio. 

De todo modo, há evidências que permitem identificar as principais 

características da fadiga, bem como instrumentos validados que podem ser utilizados 

como estratégias auxiliares para identificação do diagnóstico. 

 

7.1.3 Implicações para a pesquisa 

Os resultados ora apresentados devem ser confirmados em estudos com maior 

tamanho amostral e multicêntricos. De fato, características sociais e culturais podem 

influenciar na ocorrência de fadiga, o que merece ser investigado para posterior 

generalização dos resultados deste estudo. 

Sabe-se também que a fadiga é um fenômeno multifatorial. Uma linha de 

investigação premente trata da avaliação dos fatores que concorrem para a 

instalação, manutenção e intensidade da fadiga. Neste estudo, alguns fatores como 

depressão e sono foram analisados. No entanto, a contribuição de outros processos 

fisiológicos, como a inflamação, psicossociais, como relações familiares e estresse, 

precisam ser elucidados. 

Para além disto, conhecer as consequências da fadiga em desfechos clínicos 

no pós-operatório, como tempo de permanência hospitalar e ocorrência de 

complicações pós-operatórios é importante e permitirá avançar na proposição de 

intervenções no sentido de “tratar” a fadiga. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “Fadiga, marcadores inflamatórios e desfechos pós-operatórios na cirurgia de 

revascularização do miocárdio.” 

 Você está sendo convidado para participar voluntariamente desta pesquisa, que tem dois 
objetivos: 1) verificar a presença e as características da fadiga (um tipo de cansaço) em pessoas com 
entupimento das veias do coração e que farão cirurgia de ponte de safena 2) verificar se substâncias 
presentes no sangue, que chamamos de marcadores inflamatórios, podem indicar a ocorrência de 
eventuais problemas depois da cirurgia de ponte de safena. 
 Se você concordar em participar, inicialmente, deverá responder a sete questionários. No 
primeiro, vamos obter alguns dos seus dados pessoais, como idade, sexo, escolaridade, e também 
dados relacionados a sua doença e tratamento. Para obter esses dados faremos algumas perguntas a 
você ou vamos olhar seu prontuário. O segundo questionário vai indicar o funcionamento da sua 
memória. As pessoas que não tiverem um funcionamento adequado da memória não poderão continuar 
na pesquisa. Você gastará cerca de 10 minutos para responder esse questionário. Depois, vamos 
utilizar três questionários para avaliar se você tem fadiga e como ela se manifesta. Você gastará, mais 
ou menos, 15 minutos para respondê-los. Outro questionário será utilizado para verificar se você 
apresenta sintomas de depressão. Você deverá gastar cerca de 10 minutos para respondê-lo. Por fim, 
vamos avaliar a qualidade do seu sono. Para responder o questionário você gastará, mais ou menos, 
10 minutos. 
 Depois que você responder todos os questionários, a pesquisadora vai analisar imediatamente 
o resultado dos questionários sobre a fadiga. Se eles indicarem que você tem fadiga, vamos colher 
sangue para fazer exame e verificar o nível de substâncias no sangue que causam inflamação 
(marcadores inflamatórios). O exame de sangue será feito como você já está acostumado. Vamos 
pegar uma veia do seu braço para colher 10 ml de sangue, que corresponde, mais ou menos, a 1 colher 
de sopa, para medir as substâncias que causam inflamação. Essa amostra de sangue será utilizada 
somente para esta pesquisa. 
 Depois que você fizer a cirurgia vamos acompanhar seu estado de saúde por meio de consulta 
ao seu prontuário, até que você tenha alta hospitalar ou, no máximo, até o 7º dia depois da cirurgia. 
Entre o 5º e 7º dia após sua cirurgia você responderá novamente os questionários que avaliam fadiga. 
Faremos também a avaliação da qualidade do seu sono, com um questionário diferente do que foi 
utilizado antes da cirurgia. Para responder todos esses questionários você gastará, mais ou menos, 20 
minutos. . 
 Normalmente, responder aos questionários não causa nenhum tipo de desconforto, a não ser 
por gastar um pouco do seu tempo para respondê-los. Faremos o máximo possível para que o exame 
de sangue necessário para esta pesquisa seja colhido juntamente com os exames que são colhidos 
rotineiramente no dia anterior à sua cirurgia para que você não tenha que receber uma picada “extra” 
na veia. Caso isso não seja possível, teremos de pegar uma outra veia para colher o exame da 
pesquisa. Essa picada na veia poderá causar uma leve dor ou desconforto, que ocorrem apenas no 
momento de pegar a veia. Pode ser que no local da picada forme uma mancha roxa, como pode 
acontecer em todas as ocasiões quando se faz um exame de sangue. 
 Você não terá benefícios diretos decorrentes desta pesquisa, como também não haverá 
despesas ou compensação financeira por sua participação. Porém, sua participação será muito 
importante para a ciência e poderá trazer benefícios para outras pessoas. Não haverá indenização, a 
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menos que haja comprovação ético-legal de dano relacionado aos procedimentos realizados nesta 
pesquisa. Em qualquer momento, você tem o direito de desistir de participar desta pesquisa, retirando 
o seu consentimento, sem que haja qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento no hospital. 
Todas as informações que vamos obter a seu respeito são sigilosas e confidenciais. Somente a 
pesquisadora e a orientadora terão conhecimento dos dados. Portanto, garantimos a você o sigilo do 
seu nome durante a realização da pesquisa e na divulgação de seus resultados, que será realizada 
apenas nos meios científicos. Os dados obtidos serão utilizados somente para esta pesquisa. A 
qualquer momento você poderá se manter atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa. A 
pesquisadora principal é a Enfermeira Amanda Gabriela Muller, orientada pela Profa. Dra. Rita de 
Cassia Gengo e Silva, que pode ser encontrada na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – 
Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo, Telefone (11) 3061-7544.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP (CEP-EEUSP), na Av. Dr. Enéas 
de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000, São Paulo, Fone: (11) 3061-8858, e-mail: cepee@usp.brou 
com a Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq)  do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de medicina da USP, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225 – CEP 05403-010, São 
Paulo, Fone: (11) 2661-7879, e-mail:cappesq@hcnet.usp.br.   

 

Esse termo é apresentado em duas vias; depois de assinadas, uma das vias ficará em posse do 

participante. 

Eu,_________________________________________________________________, RG nº 

______________________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

São Paulo, ____ de ______________ de 20__. 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do participante ou responsável legal 

________________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepee@usp.br
mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

SOCIODEMOGRAFICOS E CLÍNICOS 

 

Parte A - Variáveis sociodemográficas e clínicas (Pré -operatório) 

Data da entrevista:                                                                                Nº_________ 

Identificação  
Nome:_____________________________________________________________ 

Registro Hospitalar:____________________ 

Telefones:___________________________________________________________ 

Sexo: (   ) M   (   ) F     Data de Nascimento:_____________ 

Escolaridade:  _____________  em anos completos 

Nacionalidade:___________________   Naturalidade: ___________________ 

Procedência:______________                 Cor: __________________________ 

Ocupação atual:_________________  Profissão:________________________ 

Convivência Marital:  (   ) Sim    (   ) Não 

Peso:_____Kg Altura:______m IMC: _______ Kg/m2 

Data internação:____________________ 

Data SO: ________________ Data 1ª reavaliação:____________________ 

Antecedentes Pessoais 

(   ) DAC: Especificar: (   ) IAM  (   ) AI   (   ) Angina estável (   ) ATC prévia    
(   ) HAS (   ) DLP  (   ) Doenças valvares (   ) IC  
(   ) aneurisma de Aorta  (   ) AVE (   )DPOC (   ) DM 
(   ) insuficiência cardíaca 
(   ) hipotireoidismo  (   ) hipertireoidismo 
(   ) câncer 
(   ) doença reumatológica 
(   ) esclerose múltipla 
(   ) insuficiência renal crônica 
(   ) AF de DAC  Quem? ________________________________________________ 
(   ) Outros: __________________________ 
 
Dados clínicos 
 
Tabagismo 
(   ) fumante  (   ) ex-fumante/ parou há___________/anos que fumou: 
_______  
(   ) não fumante 
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Sedentarismo  
(   ) Sim  (   ) Não 
Dor (no momento da avaliação) 
Pré EVN:_____   Local:__________    Tipo:____________ 
 
Dispneia (MRC)  
(   ) Sim  (   ) Não 
Pré: _______ 
 
Fadiga Pré DUFS:_____ Pré  DEFS:_____ Pré MFI-20:______   
  
Depressão IDB: _______ 
 
Sono PSQI-BR: _____                            Pré EVA-sono:_____ 
 
Exames laboratoriais: 
Hb (pré): ______ g/dl  HT (pré):________ % 
Outros:______________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Medicamentos em uso atual 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Medicamentos em uso, mas suspenso antes da SO 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Motivo da indicação de RM:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(   ) Marcadores inflamatórios  

PCR: 

IL-6: 

 
Exames gerais: 
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Parte B - Variáveis de desfechos (Intra e Pós-operatório) 

 

Identificação  

Nome:      Registro Hospitalar: 

Data SO: ___________ 

 

Intraoperatório 

Tempo de CEC:_________ 

Tempo de anóxia:________ 

 

Transfusão sanguínea no intraoperatório 

(   ) Sim        Tipo/ 

quantidade:____________________________________________ 

(   ) Não 

 

Procedimento cirúrgico realizado: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Intercorrências durante SO: 

(   ) Sim   (   ) Não  Descrição: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Desfechos Pós-operatório 

Internação em UTI: _______ horas 

Data entrada:________Hora:_________ 

Data de saída: ________ Hora: ___________ 

 

Internação hospitalar total:________ dias 

Dias de internação pós-operatória: ____________ dias 
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Data e horário da alta hospitalar: _____________________________ 

       Dia de Pós-operatório: 

IAM   (   )Sim   (   ) Não 

AI   (   )Sim   (   ) Não 

FA   (   )Sim   (   ) Não 

TV   (   )Sim   (   ) Não 

Bradiarritmias (   )Sim   (   ) Não 

Uso de MCP:                 Qual:                                     Início:                     Término: 

 

(   ) Outros: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Intervenção realizada: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Síndrome de baixo débito cardíaco (   )Sim   (   ) Não   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Infecção (   )Sim   (   ) Não  Local: ____________________________ 

Uso de antibioticoterapia?_______________________________________________ 

Culturas     Data                   Tipo   Resultado 

 

 

 

Uso de ATB?___________  Quais/ dias de uso: _____________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Reabordagem cirúrgica (   )Sim   (   ) Não     

Motivo:__________________________ 

 

ATC ou CATE de urgência (   )Sim   (   ) Não       Motivo: _____________________ 

Artérias:_____________________________________________________________ 

 

SIRS (   )Sim   (   ) Não Motivo:________________________________________ 

 

IC aguda (   )Sim   (   ) Não 

 

IC descompensada (   )Sim   (   ) Não 

 

Choque (   )Sim   (   ) Não 

Motivo:_____________________________________________________________ 

Tipo:_______________________________________________________________ 

 

Uso de fármacos vasoativos (   )Sim   (   ) Não                Motivo:__________ 

Tipo: _______________dose máxima:_________   dia de PO: __________ 

Tipo: _______________dose máxima:_________   dia de PO: __________ 

Tipo: _______________dose máxima:_________   dia de PO: __________ 

Tipo: _______________dose máxima:_________   dia de PO: __________ 

Tipo: _______________dose máxima:_________   dia de PO: __________ 

Tipo: _______________dose máxima:_________   dia de PO: __________ 

Tipo: _______________dose máxima:_________   dia de PO: __________ 

Drogas:                               

Data/ hora de início:                   

Data/ hora de término: 

 

Hiperglicemia hospitalar (   )Sim   (   ) Não 

Data:    valores das 24 horas: 

Data:    valores das 24 horas: 

Data:    valores das 24 horas: 

Data:    valores das 24 horas: 
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Data:    valores das 24 horas: 

Data:    valores das 24 horas: 

Data de 3 valores normais: 

 

Insulinoterapia EV(   ) Sim   (   ) Não 

Início:_____________     

Término:___________ 

Data:    valores das 24 horas: 

Data:    valores das 24 horas: 

Data:    valores das 24 horas: 

 

VM prolongada (   )Sim   (   ) Não 

Horas de extubação UTI: 

Horas de IOT: 

 

Síndrome Vasoplégica (   )Sim   (   ) Não 

 

LRA, IRA, IRC agudizada (   )Sim   (   ) Não 

Valores de Ur e Cr: 

Intervenção: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Necessidade de diálise/ Qual?: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Dias:_________________________ 

 

Sangramento excessivo (   )Sim   (   ) Não      

Tipo de dreno e quantidade: (   ) Me   

(   ) PD 

(   ) PE 

Volume drenado total:  
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Parada cardiorrespiratória (   )Sim   (   ) Não 

Quantas? 

Motivo: _____________________________________________________ 

 

Óbito (   )Sim   (   ) Não 

Motivo:____________________________________________________ 

 

Uso de BIA (   )Sim   (   ) Não 

Motivo:_____________________________________________________________ 

Horas/ dias de uso: ______________________________________________ 

 

Exames laboratoriais 

Data:  Hb (pós): mg/dl HT (pós):% 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Transfusão sanguínea no pós-operatório 

(   ) Sim        Tipo/ 

quantidade:____________________________________________ 

(   ) Não 

 

Observações: 
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APÊNDICE C -  MÉDIA, DESVIO PADRÃO, MEDIANA E VARIAÇÃO 

DOS ESCORES DE CADA ITEM DO IDB II. 

 

Item do IDB II 
Escore (0 a 3) 

Média DP Mediana Variação 

1 -Tristeza 0,45 0,75 0 0 – 3 

2 - Pessimismo 0,41 0,88 0 0 – 3 

3 - Sensação de fracasso 0,28 0,69 0 0 – 3 

4 - Falta de satisfação 0,57 0,90 0 0 – 3 

5 - Sensação de culpa 0,39 0,72 0 0 – 3 

6 - Sensação de punição 0,36 0,91 0 0 – 3 

7 - Autodepreciação 0,27 0,62 0 0 – 3 

8 - Autoacusação 0,47 0,81 0 0 – 3 

9 - Idéias suicidas 0,03 0,17 0 1 – 1 

10 - Crises de choro 0,62 1,00 0 0 – 3 

11 - Irritabilidade 1,00 1,20 1 0 – 3 

12 - Retração social 0,43 0,83 0 0 – 3 

13- Indecisão 0,70 0,97 0 0 – 3 

14 - Distorção da imagem corporal 0,54 0,88 0 0 – 3 

15 - Inibição para o trabalho 0,91 1,03 1 0 – 3 

16 - Distúrbio do sono 0,96 1,05 1 0 – 3 

17 - Fadiga  1,03 0,77 1 0 – 3 

18 - Perda de apetite 0,39 0,63 0 0 – 3 

19 - Perda de peso 0,57 0,94 0 0 – 3 

20 - Preocupação somática 1,06 1,06 1 0 – 3 

21 - Diminuição de libido 0,93 1,01 1 0 – 3 

Legenda: IDB II = Inventário de Depressão de Beck II; DP = desvio padrão 
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APÊNDICE D -  MÉDIA, DESVIO PADRÃO E MEDIANA DE CADA ITEM 
DA DUFS, NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA DE RM. 
 

Itens* da DUFS 

  

Pré-operatório 

(n=137) 

Pós-operatório 

(n=120) 

Média DP Mediana Média DP Mediana 

1 - Ultimamente você tem tido 

uma sensação forte e constante 

de falta de energia?  

2,72 1,58 3,0 2,58 1,52 2,0 

2 - Ultimamente você tem 

observado que precisa de mais 

energia para dar conta das suas 

tarefas diárias? 

3,45 1,58 4,0 3,29 1,50 3,5 

3 - Ultimamente você tem se 

sentido sem disposição para 

fazer as coisas? 

2,77 1,70 2,0 2,90 1,47 3,0 

4 - Ultimamente você tem 

acordado com a sensação de 

estar exausto e desgastado? 

2,69 1,61 2,0 2,57 1,57 2,0 

5 - Ultimamente você tem tido 

necessidade de descansar 

mais? 

2,87 1,65 3,0 2,96 1,57 3,0 

6 - Ultimamente você tem 

conseguido fazer suas tarefas 

do dia a dia? 

2,57 1,59 2,0 2,81 1,64 3,0 

7 - Ultimamente seu interesse 

por sexo, sua vontade de ter 

relações sexuais diminuiu? 

3,41 1,55 4,0 3,23 1,66 4,0 

8 - Tem sido mais difícil se 

concentrar em uma coisa por 

muito tempo? 

2,82 1,79 3,0 2,68 1,47 2,0 

Legenda: DUFS = Dutch Fatigue Scale; DP = desvio padrão. 
*os escores de todos os itens variaram de 1 a 5. 
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APÊNDICE E -  MÉDIA, DESVIO PADRÃO E MEDIANA DE CADA ITEM 
DA DEFS, NO PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIA DE RM. 

 

Itens* da DEFS 

Pré-operatório 

(n=137) 

 

Média DP Mediana  

1 - Você acha fatigante caminhar por 10 minutos? 2,74 1,79 2,0 
 

2 - Você acha fatigante caminhar por meia hora? 3,37 1,75 4,0 
 

3 - Você acha fatigante ficar embaixo do chuveiro? 1,85 1,42 1,0 
 

4 - Você acha fatigante subir e descer escadas? 3,87 1,56 5,0 
 

5 - Você acha fatigante sair para comprar alguma 

coisa? 
2,51 1,67 2,0 

 

6 - Você acha fatigante recolher o lixo de casa? 1,93 1,44 1,0 
 

7 - Você acha fatigante passar o aspirador na casa? 2,64 1,62 2,0 
 

8 - Você acha que visitar outras pessoas, em geral, é 

fatigante? 
2,24 1,50 1,0 

 

9 - Você acha fatigante participar de encontros sociais 

especiais, como uma festa de aniversário? 
2,61 1,72 2,0 

 

Legenda: DEFS = Dutch Exertion Fatigue Scale; DP = desvio padrão. 
*os escores de todos os itens variaram de 1 a 5. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 

MEEM 
 

Paciente: Data do exame: ____/___/____Idade:________ anos                        Escolaridade: ___________ anos 
 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL / ESPACIAL (total 10 pontos)  

Dia da Semana (1 ponto)        

Dia do Mês (1 ponto)        

Mês (1 ponto)         

Ano (1 ponto)         

Hora aproximada (1 ponto)  

Local específico (Que local é esse aqui?) (aposento ou setor) (1 ponto)  

Instituição (Em que local estamos?) (Instituição, residência, hospital, clínica, 
posto) (1 ponto) 

 

Bairro ou rua próxima (1 ponto)  

Cidade (1 ponto)  

Estado (1 ponto)      

MEMÓRIA IMEDIATA (total 3 pontos)  

Fale três palavras não relacionadas (Ex. CARRO, VASO, TIJOLO). 
Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 palavras (1 ponto para cada 
resposta correta) 

Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu. 

 
 

 

ATENÇÃO E CÁLCULO (total 5 pontos)  

(100-7) 5 vezes sucessivamente (1 ponto para cálculo correto). Você poderá 
corrigir o paciente a cada acerto e prosseguir com o teste (93,86,79,72,65). 
Ou soletrar inversamente a palavra MUNDO (ODNUM) 

 

MEMÓRIA DE Evocação (total 3 pontos)  

Pergunte pelas três palavras ditas anteriormente (1 ponto por palavra)  

LINGUAGEM (total 9 pontos)  

Nomear 2 objetos que você mostrar (Ex. um relógio, uma caneta (total 2 
pontos) 

 

Peça para repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)  

Comando: ”pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no 
chão” 
(1 ponto para cada comando –  total 3 pontos) 

 

Ler e obedecer: ”FECHE OS OLHOS” (1 ponto)  

Escrever uma frase completa (1 ponto)  

Copiar um desenho (1 ponto) (2 pentágonos)  

Total  
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Desenho 

 

FECHE OS OLHOS 
 

Pontuação 

Escolaridade Comprometimento cognitivo 

Analfabeto <20 pontos 

1 a 4 anos <25 pontos 

5 a 8 anos <26,5 pontos 

9 a 11 anos <28 pontos 

>12 anos <29 pontos 
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ANEXO 2 – DUFS 

 
DUFS 

 

Os sintomas da fadiga estão descritos a seguir. Pedimos que você indique o quanto você 

apresenta de cada um desses sintomas. Marque um X em um dos cinco quadradinhos entre não 

e sim, sendo que não significa que esta situação não ocorre com você e o sim significa que a 

situação ocorre sempre. Por favor, não deixe de responder sobre nenhum sintoma. 

Abaixo há dois exemplos que lhe darão uma idéia de como responder às questões. Em 

quase todas as questões o que aparece com o termo ultimamente, ele se refere aos últimos 5 

dias. Exemplos: 

          NÃO         SIM 

Ultimamente, você tem dito para si mesmo(a)                        

que as coisas não são tão ruins ?                                                                            

[Se, por exemplo, tem sido raro você dizer isso para si mesmo(a) ultimamente, marque o 

segundo quadradinho da esquerda para a direita] 

 
Ultimamente, você tem evitado situações                                 
difíceis? 
[Se, por exemplo, você sempre evita situações difíceis, marque o quadradinho da extrema direita] 

      NÃO        SIM 

1 Ultimamente você  tem tido uma sensação                        
forte e constante de falta de energia?   
            

2 Ultimamente você tem observado que precisa                        
de mais energia para dar conta das suas tarefas  
diárias? 
 

3 Ultimamente você tem se sentido sem                                  
disposição para fazer as coisas?       
                 

4 Ultimamente você tem acordado com a                               
sensação de estar exausto e desgastado?       
    

5 Ultimamente você tem tido necessidade  de                            
descansar mais?     
                                              

6 Ultimamente você tem conseguido fazer  suas                        
atividades do dia-a-dia?  
                              

7 Ultimamente seu interesse por sexo, sua                         
vontade de ter relações sexuais diminuiu?      
     

8 Tem sido mais difícil se concentrar em uma                        
coisa por muito tempo?                                        
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ANEXO 3 – DEFS 

DEFS 
 

  
 

 

Na próxima página são listadas várias atividades do dia-a-dia. Pedimos que você descreva o 

quanto essas atividades são atualmente fatigantes para você. Marque um X em um dos cinco 

quadradinhos entre não e sim, sendo que o não significa que a atividade não lhe causa fadiga e o sim 

significa que essa atividade é extremamente fatigante. Por favor, não deixe de responder nenhuma 

questão.  

Abaixo há dois exemplos que dão uma ideia de como responder as questões. Exemplos: 

             NÃO       SIM 

Você acha fatigante preparar sanduíches?                      
[Se, por exemplo, você acha que essa atividade é só um  
pouco fatigante, marque o segundo quadradinho] 

 

Você acha fatigante por e tirar a roupa?                              
difíceis?       
[Se, por exemplo, você acha que essa atividade é  
extremamente fatigante, marque o quadradinho da extrema direita]  

        NÃO          SIM 

1 Você acha fatigante caminhar por 10 minutos?                        
 

2 Você acha fatigante caminhar por meia hora?                         
 

3 Você acha fatigante ficar em pé embaixo do                        
chuveiro? 
 

4.    Você acha fatigante subir e descer escadas?                           
 
5.    Você acha fatigante sair para comprar alguma                        
       coisa? 
  
6.    Você acha fatigante recolher o lixo de casa?                          
 
7.    Você acha fatigante passar o aspirador                         
       na casa?    
 
8.    Você acha que visitar outras pessoas, em geral,                     
       é fatigante? 
 
9.    Você acha fatigante participar de encontros                         
       sociais especiais, como uma festa de aniversário? 
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ANEXO 4 – INVETÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK II 

Inventário de depressão de Beck 
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ANEXO 5 – ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURG – 

VERSÃO BRASILEIRA (PSQI-BR) 

 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh  

(PSQI-BR) 

Instruções: 
As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último 
mês somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria 
dos dias e noites do último mês. Por favor, responda a todas as perguntas. 

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite? 
Hora usual de deitar:__________ 

2. Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para 
dormir à noite? 
Número em minutos:__________ 

3. Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã? 
Hora usual de levantar:________ 

4. Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Este pode ser 
diferente do número de horas que você ficou na cama). 
Horas de sono por noite:_______ 
 
 
Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, 
responda a todas as questões. 

5. Durante o último mês, com que frequência você teve dificuldade de dormir porque 
você... 

(a) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana  
1 ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana  
 

(b) Acordou no meio da noite ou de manhã cedo 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana  
1 ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana  
 

(c) Precisou levantar para ir ao banheiro 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana  
1 ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana  
 

(d) Não conseguiu respirar confortavelmente 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana  
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1 ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana  
 

(e) Tossiu ou roncou forte 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana  
1 ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana  
 

(f) Sentiu muito frio 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana  
1 ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana  
 

(g) Sentiu muito calor 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana  
1 ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana  
 

(h) Teve sonhos ruins 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana  
1 ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana  
 

(i) Teve dor 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana  
1 ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana  
 

(j) Outra(s) razão(ões), por favor descreva_____________________ 
Com que frequência, durante o último mês, você teve dificuldade para dormir devido 
a essa razão? 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana  
1 ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana  
 

6. Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma 
maneira geral? 
Muito boa  
Boa   
Ruim   
Muito ruim  
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7. Durante o último mês, com que frequência você tomou medicamento (prescrito ou 
“por conta própria”) para lhe ajudar a dormir? 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana   
1ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana   
 

8. No último mês, com que frequência você teve dificuldade de ficar acordado 
enquanto dirigia, comia ou participava de uma atividade social (festa, reunião de 
amigos, trabalho, estudo)? 
Nenhuma no último mês  
Menos de 1 vez/semana  
1 ou 2 vezes/semana  
3 ou mais vezes/semana  
 

9. Durante o último mês, quão problemático foi para você manter o entusiasmo (ânimo) 
para fazer as coisas (suas atividades habituais)? 
Nenhuma dificuldade  
Um problema leve   
Um problema razoável  
Um grande problema  
 
 

10. Você tem um(a) parceiro(a) ou colega de quarto? 
Não  
Parceiro ou colega, mas em outro quarto  
Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama  
Parceiro na mesma cama  
 
 



 

ANEXO 6 – ESCALAS VISUAIS ANÁLOGAS DO SONO (EVA-SONO) 
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ANEXO 7–ÍNDICE DE DISPNEIA DO MRC MODIFICADA (MEDICAL 
RESEARCH CONCIL MODIFICADA) 

 

Escala de dispneia MRC modificada 

Pontuação Sintomatologia 

0 Tenho falta de ar ao realizar exercício intenso. 

1 Tenho falta de ar quando apresso o meu passo ou 

subo escadas e/ou ladeira. 

2 Preciso para algumas vezes quando ando no meu 

passo ou ando mais devagar que outras pessoas 

da minha idade. 

3 Preciso para muitas vezes devido à falta de ar 

quando ando em torno de 100 metros ou poucos 

minutos de caminhada no plano. 

4 Sinto tanta falta de ar que não saio de casa ou 

preciso de ajuda para me vestir ou tomar banho 

sozinho. 
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ANEXO 8 –PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA ESCOLA 
DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EEUSP 
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ANEXO 9–PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - HCFMUSP 
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