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RESUMO 
 

 
 

Carraro, Julia Granado. Avaliação da qualidade de vida em indivíduos submetidos 
à cirurgia cardíaca de acordo com o fenótipo de fragilidade. 2022. 90 p. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 
A síndrome da fragilidade pode ser definida pela diminuição da reserva energética e 

resistência reduzida aos estressores, sendo caracterizada por fraqueza muscular, 

fadiga e perda de peso não intencional. Dessa forma, qualidade de vida sofre 

alterações com a perda do equilíbrio entre o binômio saúde/doença. O objetivo dessa 

pesquisa foi avaliar a o fenótipo da fragilidade e a qualidade de vida dos pacientes pré-

operatório e pós-operatório de cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea. Foi 

avaliada a prevalência da fragilidade e a qualidade de vida no período pré- operatório. 

Para avaliação da fragilidade foram utilizados cinco critérios, definidos segundo 

critérios de Fried: perda de peso não intencional, baixo nível de atividade física, fadiga 

auto referida, perda de força muscular periférica e teste de velocidade. No pré 

operatório, três e seis meses de pós-operatório foi avaliada a qualidade de vida dos 

indivíduos frágeis, não-frágeis e pré-frágeis através dos questionários: Medical Ostudy 

36-item Short-form Health Survey (SF-36), Seattle Angina Questionnaire (SAQ) e 

Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire(MLHFQ). Os dados foram coletados 

por meio de entrevistas. Foram avaliados 117 pacientes, sendo que 75 (64,1%) foram 

submetidos à cirurgia de correção de valvopatias e 42 (35,9%), sendo os 

coronariopatas 6,8% não frágil, 50% pré-frágil e 43,2 % não frágil e os valvopatas 1,4% 

não frágil, 42,5% pré-frágil e 56,2% frágil. A avaliação com o SF-36 e com o SAQ em 

indivíduos frágeis, pré-frágeis apresentou uma melhora significativa 3 e 6 meses pós 

cirúrgico em todos os domínios, já os não frágeis não houve melhora significativa entre 

pré e pós cirúrgico. A avaliação com o MLHFQ nos valvopatas com classe NYHA 

≥III também apresentou melhora significativa nos três domínios, no período de 3 e 6 

meses pós cirúrgico e também melhora na avaliação entre 3 e 6 meses pós cirurgia. 

A partir dos resultados encontrados, conclui-se que a prevalência de pacientes 

caracterizados como frágeis, segundo os critérios de Fried (2001), é alta entre 

pacientes candidatos a operações cardiovasculares. A qualidade de vida dos 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca neste estudo apresentou melhora 

significativa comparando-se os períodos pré-operatório e 3 meses de pós-operatório, 

bem como entre pré operatório e 6 meses de pós-operatório, com melhora dos 

domínios dos instrumentos aplicados para análise. 

 
Palavras-chave: Fragilidade. Qualidade de vida. Cirurgia cardíaca. 



ABSTRACT 
 

 
 

Carraro, Julia Granado. Quality of life assessment in individuals undergoing 
cardiac surgery according to the frailty phenotype. 2022. 90 p. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 
Frailty syndrome can be defined as a decrease in energy reserve and reduced 

resistance to stressors, and is characterized by muscle weakness, fatigue and 

unintentional weight loss. Thus, quality of life changes with the loss of balance between 

the health/disease binomial. The objective of this research was to evaluate the frailty 

phenotype and the quality of life of preoperative and postoperative cardiac surgery 

patients with cardiopulmonary bypass. The prevalence of frailty and quality of life in the 

preoperative period were evaluated. To assess frailty, five criteria were used, defined 

according to Fried's criteria: unintentional weight loss, low level of physical activity, self-

reported fatigue, loss of peripheral muscle strength and speed test. Preoperatively, 

three and six months after the operation, the quality of life of frail, non- frail and pre-frail 

individuals was assessed using the following questionnaires: Medical Ostudy 36-item 

Short-form Health Survey (SF-36), Seattle Angina Questionnaire (SAQ) and Minnesota 

Living With Heart Failure Questionnaire (MLHFQ). Data were collected through 

interviews. A total of 117 patients were evaluated, 75 (64.1%) of whom underwent 

surgery to correct valve disease and 42 (35.9%), with coronary artery disease 6.8% non-

frail, 50% pre-frail and 43.2 % non-frail and valvulopathies 1.4% non-frail, 42.5% pre-

frail and 56.2% fragile. The evaluation with the SF-36 and with the SAQ in frail, pre-frail 

individuals showed a significant improvement 3 and 6 months after surgery in all 

domains, whereas for non-frail individuals there was no significant improvement 

between pre and post surgery. The evaluation with the MLHFQ in valvular patients with 

NYHA class ≥III also showed significant improvement in the three domains, in the period 

of 3 and 6 months after surgery, and also an improvement in the evaluation between 3 

and 6 months after surgery. Based on the results found, it can be concluded that the 

prevalence of patients characterized as frail, according to Fried's criteria (2001), is high 

among patients who are candidates for cardiovascular surgery. The quality of life of 

patients undergoing cardiac surgery in this study showed significant improvement 

comparing the preoperative and 3-month postoperative periods, as well as between the 

preoperative period and 6 months postoperatively, with improvement in the domains of 

the instruments applied for analysis. 

 
Key words: Fragility. Quality of life. Cardiac surgery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 Conceito de Fragilidade. 

 
 

O termo fragilidade teve início em meados de 1980, proposto por Whoodhouse 

(1997) e utilizado para designar indivíduos com 65 anos de idade ou mais, debilitados 

e vulneráveis e que dependiam de outras pessoas para realizar as atividades 

cotidianas, no qual caracterizava um processo de envelhecimento patológico. 

Atualmente, com novos estudos, a fragilidade passou a ser considerada uma síndrome 

geriátrica biológica, dependente de vários fatores e não apenas a perda da autonomia 

e dependência para realizar as atividades básicas de vida diária. (SOUSA et al., 2012). 

FRIED et al. (2001) propuseram a construção de um fenótipo composto por 

cinco componentes mensuráveis: perda de peso não intencional, fadiga, redução da 

força e da velocidade de caminhada e baixa atividade física. Clinicamente 

caracterizaram a síndrome da fragilidade como fraqueza muscular, fadiga e perda de 

peso não intencional, podendo assim ser definida pela diminuição da reserva 

energética e pela resistência reduzida aos estressores. Essas características 

decorrem do declínio cumulativo dos sistemas fisiológicos, que acarreta 

vulnerabilidades e efeitos adversos, como diminuição declínio funcional, quedas, 

hospitalização, dependência, morbidades, sobrevida precária e morte (FRIED et al., 

2001; PEGORARI; RUAS; PATRIZZI, 2013; SOUSA et al., 2012). 

Assim, o conceito de Síndrome da fragilidade pode ser compreendido como 

uma síndrome de múltiplas dimensões e que envolve diferentes definições, pois além 

dos elementos fisiológicos, outros estudos propõem que seu início e curso são 

afetados também por fatores pessoais de natureza cognitiva, psicológica, espiritual e 

social, bem como por fatores ambientais, de ordem financeira e institucional (LANA; 

SCHNEIDER, 2014). Entretanto, esse quadro pode ser modificado mediante 

intervenções planejadas, alterando assim a perspectiva do paciente sobre suas 

funções nas atividades cotidianas. (THEOU et al., 2012). 

Todavia, a fragilidade não está associada unicamente ao envelhecimento. As 

manifestações de fragilidade podem ser causadas por processos subjacentes, não 

necessariamente vinculados ao envelhecimento, mas que podem progredir com o 

envelhecimento (BERGMAN et al., 2007). Uma vez que fragilidade reflete a idade 
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biológica e fenotípica, e não somente a idade cronológica, ela pode ocorrer em não- 

idosos, sobretudo naqueles que sofrem de doenças crônicas (THEOU et al., 2012; 

HANLON et al., 2018). 

BOTTURA et al. (2016) avaliou a presença da síndrome da fragilidade segundo 

os critérios de FRIED et al. (2001) em pacientes submetidos a cirurgias cardíacas 

eletivas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(HC/FMRP-USP), e observou-se que 17% dos pacientes foram consideradas frágeis, 

sendo que 53% destes pacientes tinham menos de 60 anos (idade média de 48,8 ± 8 

anos). A mortalidade hospitalar foi significativamente maior nos pacientes frágeis 

(29,4%, p = 0,026) comparado a pré-frágeis (8,6%) e não frágeis (0%). 

A fragilidade tem sido reconhecida como um fator de risco para 

morbimortalidade perioperatória (BÄCK et al., 2019; SHINALL et al., 2020). Embora a 

influência da fragilidade na morbimortalidade pós-operatória é reconhecida, poucos 

são os estudo sobre seus efeitos na qualidade de vida após a alta hospitalar em 

pacientes submetidos e cirurgias cardiovasculares. 

 
1.2 Conceito de qualidade de vida. 

 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a qualidade de vida (QV) como 

“a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e no sistema 

de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações”. É, portanto, um conceito subjetivo, multidimensional, e inclui 

elementos de avaliação tanto positivos quanto negativos (ASADI-LARI et al., 2003; 

WARE, GANDEK, 1998). Esse conceito de QV surgiu a partir da preocupação de 

estudiosos com a diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida na 

sociedade em geral, tanto nos estudos advindos das ciências humanas, quanto nas 

ciências biológicas (ASADI-LARI et al., 2003). 

Na literatura médica, a expressão “qualidade de vida” também não tem um 

significado único, abrange um conjunto de domínios relacionados ao estado físico, 

funcional, psicológico e social do indivíduo. Diferentes aspectos são considerados, 

incluindo oportunidades, percepções de saúde, status funcional, morbidade e 

mortalidade (THOMPSON et al., 2001). Cohen e colaboradores a definiram como um 

estado subjetivo de bem-estar (HÖFER et al., 2003). 
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Profissionais e gestores de saúde têm reconhecido a importância da análise de 

QV relacionada à saúde, já que ela oferece uma avaliação de qualidade e o 

embasamento para a tomada de decisões, seja em condutas para o cuidado individual 

de pacientes, seja em decisões políticas em saúde coletiva (GIERLASZYŃSKA et al., 

2016). 

 
1.3 Avaliação da qualidade de vida no pós-operatório. 

 
 

A OMS definiu saúde como sendo “não apenas a ausência de doenças e 

enfermidades, mas também a presença de bem-estar físico, mental, social e 

espiritual”. Para capturar esse conceito, a qualidade de vida (QV) tem se tornado cada 

vez mais importante na medicina. Assim, os questionários de qualidade de vida que 

avaliam questões a nível físico, mental, social e funcional, demonstrando aspectos que 

devem ser trabalhados com maior ênfase em cada indivíduo (DANTAS et al., 2003; 

LAURENTI, 2003). 

MANSUR E FAVARATO (2012) ressaltam que as doenças cardiovasculares 

(DCV) são responsáveis por cerca de 20% de todas as mortes em indivíduos acima de 

30 anos no Brasil. Além disso, CHRISTMANN et al. (2011) apontam que as DCV têm 

relação direta com o comprometimento da QV, o que ocorre por conta da diminuição 

da função cardíaca e da consequente redução da capacidade funcional do indivíduo, 

ocasionando uma limitação nas atividades de trabalho e de lazer, impactos 

econômicos para esses indivíduos e declínio no estado geral de saúde (CHRISTMANN 

et al., 2011). 

GIACOMOZZI et al. (2006) ressaltam que a QV está diretamente relacionada 

com a recuperação no pós-cirúrgico, em especial à dimensão física, na qual as 

categorias de saúde geralmente afetadas são as funções física, social e emocional, 

além da autopercepção de saúde e bem-estar. 

A cirurgia cardíaca, mesmo em idosos, oferece notável QV e melhora 

importante no estado funcional após a cirurgia associada a uma sobrevida satisfatória 

de médio prazo (HUBER, et al., 2007) 

Todavia, tanto fatores pré-operatórios como pós-operatórios podem ter impacto 

negativo na QV. KURFIRST et al. (2014) observaram que os estados físicos e mental 

no pré-operatório têm influência na mudança da QV após cirurgia cardíaca em idosos. 

GUIMARÃES-PEREIRA et al. (2016) observaram que dor persistente após cirurgia 
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cardíaca tem impacto significativo na QV. DIAB et al. (2018) observaram que a 

permanência prolongada na UTI está associada à redução da QV e menor incidência 

de qualidade de recuperação, embora com melhora após 12 meses de observação. 

Assim, considerando-se o status pré-operatório e as consequências físicas e 

mentais decorrentes do procedimento cirúrgico, uma das preocupações dos 

profissionais da área da saúde, mais especificamente os que estão envolvidos 

diretamente com o paciente, é a de proporcionar uma melhora da QV, bem como 

garantir independência funcional, permitindo o seu retorno às atividades da vida diária. 

 
1.4 Questionários para avaliação da qualidade de vida. 

 
 

Os questionários de QV têm como objetivo avaliar o paciente, seu prognóstico, 

impressão causada pela terapêutica utilizada, distinguir entre pacientes ou grupos de 

pacientes e confrontar os tipos de tratamento com taxas de curas similares 

(GONÇALVES et al., 2006). Como não há um consenso sobre a definição de QV, é 

importante a escolha de questionários específicos, a fim de avaliar limitações 

causadas por determinadas doenças. 

O questionário de QV Medical Outcome Study Short Form -36 (SF-36) permite 

monitorar condição de saúde antes e após o tratamento instituído, sendo sensível a 

melhora clínica. Foi desenvolvido durante o estudo Medical Outcomes Study (MOS) 

para medir conceitos genéricos de saúde relevantes para as diversas idades, doenças 

e grupos de tratamento. É um instrumento válido para medir a qualidade de vida 

relacionada a saúde, cujas propriedades de medida, como “reprodutibilidade”, 

“validade” e “suscetibilidade a alterações", já foram demonstradas em outros trabalhos 

(CAMPOLINA et al., 2011). Tem sido utilizada para os pacientes pós-alta hospitalar e 

nos estudos de grupos com outras doenças pois apresenta boa confiabilidade e 

validade (HOPMAN et al., 2000). 

Esse instrumento foi traduzido e validado em mais de 40 países. No Brasil foi 

traduzido e validado para a Língua Portuguesa por Ciconelli (1999), que o utilizou para 

avaliação de pacientes com artrite reumatoide (KRUMHOLZ et al., 1997). Análises 

psicométricas das versões traduzidas evidenciaram que o SF-36 é um instrumento que 

apresenta validade e reprodutibilidade quando aplicado em múltiplas populações 

(TAFT et al., 2004). Além disso, esse questionário tem sido um dos instrumentos de 
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medida de saúde mais utilizados internacionalmente, quer em pesquisas clínicas, 

epidemiológicas ou sociais (LEPLÈGE et al., 1998). 

O Seattle Angina Questionnaire (SAQ) é uma ferramenta válida para avaliar o 

estado de saúde e a qualidade de vida, após revascularização miocárdica ou 

tratamento clínico medicamentoso em pacientes portadores de síndrome coronariana 

aguda. (SPERTUS et al., 1995). Foi desenvolvido na Língua Inglesa e validado em 

959 pacientes com angina estável, recrutados no norte da Inglaterra. O SAQ engloba 

questões como limitação física, satisfação com o tratamento, frequência e estabilidade 

dos sintomas. Essas mensurações auxiliam a monitorização de respostas ao 

tratamento, identificação de mudanças no quadro clínico e potenciais problemas, e 

constituem-se em informações complementares à tomada de decisão na prática 

clínica (SOUZA et al., 2008). 

O Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) foi desenvolvido 

por RECTOR et al. (1987), traduzido para mais de 30 países, validado no Brasil 

(CARVALHO et al., 2009) e é utilizado especificamente para insuficiência cardíaca 

(IC), o que o torna mais próximo à realidade desse tipo de paciente (ZAPONI et al., 

2015). MLHFQ avalia sinais e sintomas específicos dessa população como edema e 

falta de ar, e dificuldades na rotina diária, abordando questões físicas, emocionais e 

outras (CARVALHO et al., 2009; BARBOSA et al., 2014). 

É composto por 21 questões com enfoque na percepção do indivíduo sobre os 

efeitos da IC no que se refere ao seu impacto físico, psicológico e socioeconômico. 

Trata-se do questionário mais utilizado internacionalmente, pois foi desenvolvido 

especificamente para tais indivíduos e possui grande confiabilidade, podendo ser 

usado para acessar a QV dos pacientes com IC ou para avaliar o efeito de uma 

intervenção (DOS SANTOS et al., 2009; GUYATT; PITT,1993). 

 
1.5 Fragilidade e qualidade de vida. 

 
 

A avaliação da qualidade de vida em indivíduos com condições crônicas vem 

sendo cada vez mais implantada por abordar questões físicas, mentais, sociais e 

atividades diárias (MASEL et al, 2009). Sendo assim, a presença da síndrome da 

fragilidade aliada à baixa pontuação nos domínios dos questionários de qualidade de 

vida, pode indicar indivíduos mais propensos a doenças, sendo assim, gera um alto 
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número de consultas médicas e hospitalizações, consequentemente há possibilidades 

de apresentar uma piora na QV (LENARDT et al., 2016). 

Analisando os conceitos de fragilidade, incapacidade funcional e qualidade de 

vida, é necessário entender a relação entre essas variáveis (AVLUND, 2010). Estudos 

indicam que fatores intrinsecamente ligados à fragilidade, como baixo nível de 

atividade física, fadiga, velocidade da marcha e força muscular diminuída, podem ser 

preditores de incapacidade funcional. Além disso, quanto maior o nível de fragilidade, 

maior é a limitação apresentada e pior o relato de QV (MASEL et al., 2009). 

O estudo de LIN et al. (2011) realizado com 933 idosos de 65 anos ou mais de 

uma cidade metropolitana de Taiwan, demostrou que os idosos não frágeis possuem 

melhor qualidade de vida, em todas as dimensões do SF-36, do que os idosos pré- 

frágeis. Esses, por sua vez, possuem melhor QV do que os idosos frágeis, exceto nas 

dimensões limitação por aspectos físicos e aspectos emocionais. Os autores inferem 

que as deficiências na saúde física, inerentes à fragilidade, foram associadas à 

redução da QV dos idosos. Além disso, referem que a associação da avaliação clínica 

da fragilidade com uma medida de QV auxiliará os profissionais da saúde a entender 

melhor o conceito de fragilidade e diferenciá-lo de dependência (LIN et al., 2011). 

Vários são os fatores socioeconômicos e clínicos associados à síndrome da 

fragilidade apontados pela literatura. Entre os mais frequentes, cita-se a idade, baixa 

escolaridade, baixa renda, sexo feminino e desfechos clínicos para fragilidade como 

comorbidades e incapacidades (LENARDT et al., 2016). 

Considerando-se que portadores de cardiopatias, sobretudo crônicas e que 

requerem correção cirúrgica, podem apresentar fenótipo de fragilidade, mesmo os não 

idosos, e considerando que a fragilidade associada à cardiopatia certamente tem 

maior impacto na QV, é de interesse verificar se a correção da cardiopatia é capaz de 

modificar significativamente o quadro de saúde geral destes pacientes a ponto de 

impactar positivamente a QV após a operação. 
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2 OBJETIVOS 

 
 

1. Avaliar a prevalência do fenótipo da fragilidade em pacientes submetidos a 

cirurgia cardíaca para revascularização do miocárdio e para correção de 

valvopatias. 

2. Avaliar a qualidade de vida pré-operatório, 3 e 6 meses após a alta 

hospitalar em indivíduos submetidos a cirurgia cardíaca para 

revascularização do miocárdio e para correção de valvopatia. 

3.  Avaliar a qualidade de vida pré-operatório, 3 e 6 meses após a alta 

hospitalar em indivíduos submetidos a cirurgia cardíaca para 

revascularização do miocárdio e para correção de valvopatia, considerando 

o fenótipo de fragilidade. 
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3 METODOLOGIA 

 
 

3.1 Local da Pesquisa 

 
 

A avaliação pré-operatória da pesquisa foi realizada na enfermaria da Cirurgia 

Torácica e Cardiovascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (HC-FMRP/USP). A aplicação dos questionários no pós-operatório foi 

realizada no Ambulatório de Cirurgia Cardiovascular do HC-FMRP/USP. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Processo HCRP 

nº 9003-2018 – ANEXO A). 

 
3.2 Seleção dos Pacientes 

 
 

Foram convidados a participar do estudo pacientes de ambos os gêneros, 

maiores de 18 anos, internados para serem submetidos à cirurgia de revascularização 

do miocárdio (CRVM) e correção de valvopatias isoladas ou associadas a afecções da 

aorta ascendente, operados em caráter eletivo no período de julho de 2018 à setembro 

de 2019. 

Todos os voluntários receberam o “Termo de consentimento livre e esclarecido” 

com os devidos esclarecimentos sobre sua participação no trabalho (APÊNDICE A). 

Somente os voluntários que leram, entenderam e consentiram foram incluídos na 

pesquisa. 

 
3.3 Critérios de Exclusão 

 
 

Foram excluídos do estudo: 

 
 

1. Voluntários apresentando angina instável; 

2. Portadores de afecções neurológicas, ortopédicas ou distúrbios de 

equilíbrio que impedem ou dificultam a realização dos testes funcionais. 
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3.4 Avaliação da Presença da Síndrome da Fragilidade 

 
 

Foi verificada a presença da Síndrome da Fragilidade por meio da identificação 

dos cinco itens descritos que compõem o fenótipo de fragilidade, propostos por Fried 

et al. (2001). 

A perda de peso não intencional foi avaliada com a utilização da seguinte 

pergunta: “No último ano, o(a) senhor(a) perdeu mais do que 4,5 kg sem intenção (sem 

dieta ou exercício)?”. Na análise das respostas, atribuiu-se uma pontuação positiva 

para o critério de fragilidade quando o auto relato de perda de peso foi superior a 4,5 kg 

no último ano ou maior do que 5% do peso corporal atual. 

O baixo nível de atividade física foi avaliado com o Questionário Internacional 

de Atividade Física - versão curta (IPAQ), que estima o tempo semanal gasto em 

atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa e classifica o indivíduo em 

“muito ativo”, “ativo”, “irregularmente ativo A”, “irregularmente ativo B” ou “sedentário” 

(BENEDETTI et al., 2007) (ANEXO B). 

A fadiga auto-referida foi avaliada a partir da escala de depressão do Center for 

Epidemiological Studies, por meio da afirmação: “Senti que tive que fazer esforço para 

fazer as tarefas habituais” (BATISTONI; NERI; BRETAS; CUPERTINO, 2007). 

A força muscular periférica foi avaliada por meio do teste de força de preensão 

palmar, ou Hand grip strength test, em que se utilizou um dinamômetro manual, e a 

velocidade da marcha por meio do teste de velocidade da marcha de cinco metros. A 

metodologia desses testes será descrita a seguir. 

 
3.4.1 Teste de força de preensão palmar – Hand grip strength test 

 
 

A força de preensão palmar foi mensurada por meio do grau de força isométrica 

desenvolvida pelo voluntário e determinada por um dinamômetro manual (MN70142 

– North Coast® (SammonsPreston). Cada paciente foi posicionado sentado, de forma 

confortável, sem apoio de membros superiores, com o cotovelo do membro a ser 

avaliado mantido fletido à 90º e ombros neutros. Foi então orientado a realizar uma 

inspiração profunda e a iniciar a força isométrica juntamente com o momento 

expiratório, de forma a se evitar que o efeito da manobra de Valsalva provocasse 

interferência no resultado do teste. 
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Figura 1- Dinamômetro manual portátil hidráulico MN70142 – North Coast (Sammons Preston) 
 

Fonte: CHAGAS (2018). 

 
 

A medida foi repetida por três vezes em cada membro, sendo que o indivíduo 

foi orientado a manter contração manual pelo período de três segundos e respeitando 

o período de repouso entre as tentativas de 60 segundos. Para a análise do teste, foi 

considerada a maior das três medidas realizadas (FRITSCHI; BROWN; VAN 

UFFELEN, 2014). 

 
3.4.2 Teste de velocidade da marcha de 5 metros 

 
 

Para a realização do teste, o paciente foi orientado a caminhar em um corredor 

livre, com marcação referente à distância de cinco metros, de forma confortável e 

habitual. 

O cronômetro era acionado quando o primeiro passo ultrapassava a “linha 0”, 

sinalizando o início do teste, e desligado quando a passada ultrapassava a marcação 

dos cinco metros (“linha 5”). Essa distância foi repetida por três vezes e, ao final do 

teste, foi realizada a média dos tempos para percorrer a distância de cinco metros 

(AFILALO et al., 2010). Para eliminar a influência da aceleração e desaceleração do 
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teste, cada voluntário era orientado a iniciar a caminhada um metro antes da “linha 0”, 

chamado de ponto “i”, e a interromper essa caminhada um metro após a “linha 5”, no 

ponto “f”, sendo que as linhas 0 e 5 não eram de conhecimento dos voluntários. Dessa 

forma, o período de aceleração e de desaceleração não ocorreram dentro da 

marcação dos cinco metros (NG et al., 2016). 

Para efeito de análise, os participantes da pesquisa foram divididos em dois 

grupos, de acordo com a velocidade da marcha atingida. Os voluntários que 

caminharam a distância de cinco metros em tempo maior que seis segundos foram 

enquadrados no grupo que atingiu baixa velocidade da marcha; já aqueles que 

atingiram menos de seis segundos, entraram no grupo de alta velocidade da marcha 

(AFILALO et al., 2010). 

 
3.4.3 Critérios para interrupção dos testes 

 
 

Foi prevista a interrupção da coleta de dados caso houvesse por parte dos 

voluntários da pesquisa queixas ou sinais de desconforto respiratório (taquipneia, 

taquicardia), tontura, náuseas, dor e/ou qualquer outro sintoma ou desconforto. A 

coleta também poderia ser interrompida a pedido dos voluntários. 

 
3.5 Coleta dos dados clínicos 

 
 

A coleta dos dados clínicos referidos nesta metodologia foi realizada mediante 

formulário próprio, utilizado rotineiramente pelo Serviço de Fisioterapia para a 

avaliação clínica dos candidatos a operações cardiovasculares (APÊNDICE B). 

 
3.6 Avaliação com Questionário de Qualidade de Vida 

 
 

No pré-operatório foi realizada a aplicação dos questionários enquanto o 

voluntário estava internado na enfermaria da Cirurgia Torácica e Cardiovascular no 

período da manhã e tarde. Nos períodos de três e seis meses após a intervenção 

cirúrgica, a aplicação dos questionários foi realizada presencialmente, quando 

possível, ou via contato telefônico nos voluntários que não puderam comparecer ao 

ambulatório. 
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Cada item do questionário foi explicado para o voluntário, caso o mesmo não 

compreendesse, uma nova maneira de explicação era realizada, e se necessário, o 

acompanhante auxiliava nas respostas. 

A avaliação com os questionários foi realizada por meio de formulários, cujos 

itens estavam descritos detalhadamente, como será descrito a seguir. 

 
3.6.1 Questionário SF-36 (anexo C) 

 
 

O SF-36 é composto de 36 itens que avaliam oito domínios de saúde: 

capacidade funcional - desempenho das atividades diárias (10 itens); aspectos físicos 

- impactos da saúde física no desempenho das atividades diárias ou profissionais (4 

itens); dor - nível de dor e o impacto no desempenho das atividades diárias ou 

profissionais (2 itens); estado geral de saúde - percepção subjetiva do estado geral de 

saúde, suscetibilidade a doenças e expectativa de saúde futura (5 itens); vitalidade - 

percepção subjetiva do estado de saúde e de energia e fadiga (4 itens); aspectos 

sociais - reflexos da condição de saúde física nas atividades sociais (2 itens); aspectos 

emocionais - reflexo das condições emocionais no desempenho das atividades diárias 

e/ou profissionais (3 itens); saúde mental – estado de humor e bem-estar com 

sentimento de ansiedade, depressão, perda do controle emocional e bem-estar 

psicológico (5 itens); por fim, um único item, no qual a saúde atual é comparada à de 

um ano (FLECK et al., 1999). O questionário apresenta ainda um escore final de 0 a 

100, no qual 0 (zero) corresponde ao pior estado de saúde e 100 (cem), ao melhor 

(LEPLÈGE et al., 1998; SPERTUS; SALISBURY; JONES, 2004) (ANEXO C). 

 
3.6.2 Seattle Angina Questionnaire (SAQ) (anexo D) 

 
 

Esse questionário contém 19 questões que avaliam cinco domínios da doença 

coronariana: limitação física - mede o quanto as atividades diárias são limitadas por 

sintomas da doença coronariana (9 itens); estabilidade da angina - avalia a mudança 

na frequência da angina decorrente de esforço físico intenso (1 item); frequência da 

angina – avalia a frequência dos sintomas e uso de medicação (2 itens); satisfação 

com o tratamento - quantifica a satisfação com o atual tratamento e com as 

explicações do médico (4 itens); e percepção da doença – caracteriza a limitação na 

qualidade de vida decorrente da doença coronariana (3 itens) (NORIS et al, 2004). 
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Os escores para cada resposta variam de 1 a 5 ou 6 (as questões alternam a 

pontuação máxima entre 5 e 6), sendo que a resposta 1 indica o menor nível de função. 

Os escores de cada domínio são somados e o resultado transformado em um valor de 

uma escala que varia de 0 a 100 (GARRAT et al., 2001). Como cada escala monitora 

uma única dimensão da doença coronariana, não é produzido um escore geral. Uma 

mudança de 8-10 pontos nos escores das escalas é interpretada como clinicamente 

significativa (FAVARATO, 2000; RUMSFELD; MAGID; O'BRIEN, 2001) (ANEXO D). 

 
3.6.3 Minessota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) (anexo E) 

 
 

As 21 questões são divididas em três subgrupos: escore de dimensão física, 

emocional e outras questões. O somatório desses subgrupos forma o escore total, que 

pode variar de 0 a 105, sendo de 0 a 40 para o componente “aspecto físico” e de 0 a 

25 para o componente “aspecto emocional”, de maneira que um escore mais baixo 

reflete uma melhor QV. Quanto maior o escore, pior, portanto, a QV (ANEXO E). 

A escala de respostas para cada questão varia de 0 (não) a 5 (demais), em que 

0 representa sem limitações e 5, limitação máxima. Essas questões envolvem uma 

dimensão física (de 1 a 7, 12 e 13), que estão altamente interrelacionadas com 

dispneia e fadiga; uma dimensão emocional (de 17 a 21); e outras questões (de 8 a 11 

e de 14 a 16) que, somadas às dimensões anteriores, formam o escore total 

(CARVALHO et al., 2009). 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
 

A verificação da distribuição dos dados foi realizada mediante análise dos 

histogramas de distribuição e gráficos Normal Q-Q. Os resultados são apresentados 

como média ± desvio-padrão e medianas com intervalo interquartil. Para os dados 

categóricos são apresentadas as proporções. Para a comparação das variáveis 

categóricas utilizou-se o teste exato de Fisher. Para a comparação entre dois grupos 

com aferição única foi utilizado o teste de Mann-Whitney, e para comparar mais de 2 

grupos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. As comparações dos escores das 

respostas dos questionários no pré-operatório, 3 meses e 6 meses após a operação 

foram realizadas mediante o teste não paramétrico para múltiplas aferições de 

Friedman com o pós-teste de Dunn-Bonferroni. Considerou-se como nível de 

significância α<0,05 e as análises foram feitas utilizando-se o software Statistical 

Package of the social sciences (SPSS) 25.0. 
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5 RESULTADOS 

 
 

Foram recrutados para o estudo 117 voluntários, sendo que 75 (64,1%) foram 

submetidos à cirurgia de correção de valvopatias e 42 (35,9%), à cirurgia de 

revascularização do miocárdio. As características clínicas dos voluntários encontram- 

se na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características clínicas da amostra avaliada, divididas entre os indivíduos valvopatas e coronariopatas. 

 
 

Operação realizada 
 

Revascularização  
 

Média 

 
 

Desvio Padrão 

Valvar  

Média Desvio Padrão N n % N n % P 

Idade (anos) 62,14 8,65  54,32 13,90  0,03 

Peso (kg) 75,54 12,52  72,26 15,69  0,778 

Altura (cm) 163,16 9,22  163,60 9,60  0,969 

IMC 28,64 4,58  28,26 5,95  0,579 

FE (%) 51,9 14,9  56,4 11,4  0,206 

 
Gênero 

Masculino 
  

27 61,4% 
  

37 50,7% 0,338 

Feminino   15 38,6%   38 49,3% 0,338 

65 anos ou mais   16 36,4%   18 24,7% 0,210 

DLP 
  

32 72,7% 
  

23 31,5% <0,001 

HAS 
  

42 95,5% 
  

52 71,2% 0,001 

DM   23 52,3%   11 15,1% <0,001 

Etilismo 
  

3 6,8% 
  

4 5,5% 0,955 

Tabagismo 
  

10 22,7% 
  

6 8,2% 0,005 

IAM prévio   26 59,1%   5 6,8% <0,001 

CC prévia   0 0,0%   9 12,3% 0,013 

AVC prévio 
  

7 15,9% 
  

10 13,7% 0,790 

Insuficiência Renal 
  

3 6,8% 
  

1 1,4% 0,149 

FA   1 2,3%   21 28,8% <0,001 

Lesão TCE 50% 
  

8 18,2% 
  

0 0,0% <0,001 

Lesão Carótidas 50% 
  

2 4,5% 
  

0 0,0% 0,139 

DAOP Claudicação   3 6,8%   0 0,0% 0,051 
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Operação realizada 
 

Revascularização  
 

Média 

 
 

Desvio Padrão 

Valvar 
 

Média Desvio Padrão N n % N n % P 

ICC descompensada 
  

1 2,3% 
  

3 4,1% 0,665 

 
 
 
 
 

 
Valva Acometida 

Aórtica 
  

- 
  

29 39,7%  
 
 
 

 
- 

Mitral 
  

- 
  

26 35,6% 

Mitral + 
Aórtica 

  

- 
  

8 11,0% 

Mitral + 
Tricúspide 

  

- 
  

8 11,0% 

 
Mitral 
+Aórtica + 
Tricúspide 

    
- 

   
1 

 
1,4% 

Outras 
   -   

1 1,4% 

Nota: IMC: índice de massa corpórea; FE: fração de ejeção; 65 anos ou mais: indivíduos com idade de 65 anos ou mais; DLP: dislipide mia; HAS: hipertensão arterial 
sistêmica; DM: diabetes mellitus; IAM prévio: Infarto agudo do miocárdio prévio à cirurgia; CC prévia: cirurgia cardíaca prévia à cirurgia; AVC prévio: 
acidente vascular cerebral prévio à cirurgia; FA: fibrilação atrial crônica; Lesão TCE 50%: lesão de tronco da coronária esquerda acima de 50%; Lesão 

carótidas 50%: lesão acima de 50% das carótidas; ICC descompensada: Insuficiência Cardíaca Congestiva descompensada; p< 0,05. 
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A Tabela 2 mostra a proporção do tipos de prótese valvares empregadas nas 

operações de substituição valvar. 

 
Tabela 2 - Valvas acometidas e o tipo de prótese 

 

 Valva Acometida 

Aórtica Mitral Mitral+ Aórtica Mitral + Tricúspide 

N % N % N % N % 

Tipo de 
Prótese 

Biológica 19 65,5% 14 53,8% 3 37,5% 2 25,0% 

Metálica 10 34,5% 12 46,2% 5 62,5% 6 75,0% 

 
 

 
5.1 Dados operatórios 

 
 

Todos os pacientes foram operados por esternotomia e com utilização de 

circulação extracorpórea. A tabela 3 mostra os dados operatórios e a evolução pós- 

operatória, e a tabela 4 as causas de óbitos hospitalares no pós-operatório. A 

mortalidade hospitalar pós-operatória global foi de 11,1%, não havendo diferença 

significativa entre coronariopatas e valvopatas. 
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Tabela 3 - Dados operatórios e evolução pós-operatória, divididos entre os indivíduos valvopatas e coronariopatas 

 
 Operação realizada  

Revascularização  

Média 

 

Desvio 
Padrão 

Valvar  

Média  Desvio 
N 

Padrão 
% N % 

P 

Tempo CEC 109,09 52,09   120,34 57,38   0,298 

Tempo Ao 80,59 35,23   92,89 43,37   0,182 

Tempo UTI 3,85 2,63   5,03 9,05   0,337 

Complicação PO   10 22,7%   12 16,4% 0,466 

AVC PO   1 2,3%   0 0,0% 0,376 

Infecção PO   4 9,1%   4 5,5% 0,472 

Infecção Ferida Operatória   4 9,1%   2 2,7% 0,196 

Disfunção Cardíaca PO   5 11,4%   9 12,3% 0,876 

IAM Peri-OP   2 4,5%   1 1,4% 0,555 

Óbito   5 11,4%   8 11,0% 0,946 

Nota AVC PO: acidente vascular cerebral pós-operatório; Infecção PO: infecção pós-operatória; Disfunção cardíaca PO: 
disfunção cardíaca pós-operatório; IAM Peri-OP: infarto agudo do miocárdio Peri operatório; Causas óbito PO: causas de óbito 
pós-operatório; p<0,05. 
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Tabela 4 - Principais causas de óbitos divididos entre os indivíduos valvopatas e coronariopatas. 

 
 Operação Realizada 

Revascularização Valvar 

Óbito Óbito 

N % P N % p 

AVC PO 1 20,0% 0,114 0 0,0% - 

Infecção PO 1 20,0% 0,394 3 37,5% 0,003 

Infecção Ferida 
Operatória 

1 20,0% 0,394 1 12,5% 
0,209 

Disfunção 
Cardíaca PO 

2 40,0% 0,091 6 75,0% 
<0,001 

IAM Peri OP 0 0,0% 0,604 0 0,0% 0,724 

Causa Óbito PO Disfunção 
Cardiovascular 

 

4 
 

80,0% 
  

5 
 

62,5% 
 

Infecção 1 20,0% 3 37,5% 

Nota: Tempo CEC Min: tempo de circulação extra corpórea em minutos; Tempo 

Ao Min: tempo de pinçamento aórtico em minutos; Tempo UTI Dias; tempo de 

permanência na unidade de terapia intensiva em dias; Complicação PO: 

complicações pós operatórias; AVC PO: acidente vascular cerebral pós 

operatório; Infecção PO: infecção pós operatória; Disfunção Cardíaca PO: 

disfunção cardíaca pós operatória; IAM Peri-OP: infarto agudo do miocárdio 

Peri operatório; p<0,05. 

 

 

Observa-se também um resultado significativo (p=0,003) nas infecções pós- 

operatórias nos pacientes submetidos à cirurgia de troca valvar, onde 37,5% desse 

grupo evoluíram à óbito devido esta complicação. 

 
5.2 Caracterização da fragilidade 

 
 

Os voluntários submetidos a operações para correção de valvopatia e para 

revascularização foram distribuídos em categorias de fragilidade segundo os critérios 

de Fried (2001), como mostra a tabela 5. No total, 51,3% dos 117 pacientes operados 

foram classificados como frágeis, não havendo diferenças significativas entre a 

proporção de não-frágeis, pré-frágeis e frágeis entre estes dois grupos de cardiopatas. 

Em relação a caracterização dos pacientes segundo os critérios de Fried, a 

maior parte da população classificada como frágil são os voluntários submetidos à 

cirurgia de troca valvar, já os submetidos à revascularização do miocárdio a maioria 

foi considerado pré frágil. Os antecedentes pessoais que obtiveram diferença 
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significativa na classificação segundo Fried foi a HAS, Lesão TCE 50 e a classificação 

da NYHA III ou IV, conforme demonstrado na tabela 6. 

A tabela 7 mostra as características clínicas dos voluntários segundo a 

classificação de fragilidade, sem considerar o tipo de cardiopatia, bem como a 

proporção do tipo de operação em cada categoria de fragilidade. 

As características operatórias e evolução pós-operatória de acordo com o 

fenótipo de fragilidade são mostradas na tabela 8. Embora não haja diferença na 

proporção das principais complicações pós-operatórias, a mortalidade hospitalar pós- 

operatória foi significativamente maior entre os pacientes classificados como frágeis. 

 
Tabela 5 - Caracterização de fragilidade como proposta por Fried (2001), dividida entre os indivíduos 
coronariopatas e valvopatas 

 

 Tipo de operação  

 Revascularização Valvar  

N % N % P 

Fragilidade Não Frágil 3 6,8% 1 1,4%  

0,154 Pré Frágil 22 50,0% 31 42,5% 

Frágil 19 43,2% 41 56,2% 
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Tabela 6 - Critérios de Fried (2001) da amostra estudada. 

 
 Fragilidade  

 Não Frágil Pré Frágil Frágil  

N % Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana N % Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana N % Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana P 

Tipo de Operação CRVM 3 75,0%    22 41,5%    19 31,7%    
0,062 

Valvar 1 25,0%    31 58,5%    41 68,3%    

Idade   59,25 15,73 63,00   54,32 15,30 58,00   59,72 9,26 59,50 0,356 

60 anos ou mais 3 75,0%    26 49,1%    30 50,0%    0,751 

Gênero 
Fem. 2 50,0%    20 37,7%    31 51,7%    

0,303 
Masc. 2 50,0%    33 62,3%    29 48,3%    

Peso   83,10 5,17 80,95   75,51 12,85 75,00   74,72 16,22 72,00 0,238 

Altura   168,00 5,16 168,00   165,30 8,94 165,00   161,48 9,71 160,50 0,063 

FE   63,25 7,46 61,00   55,85 13,48 60,00   53,25 12,70 58,00 0,161 

IMC   29,61 3,58 28,70   27,92 4,95 27,57   28,75 5,98 27,44 0,720 

HAS 4 100,0%    36 67,9%    54 90,0%    0,009 

Diabetes 0 0,0%    13 24,5%    21 35,0%    0,246 

Etilismo 0 0,0%    4 7,5%    3 5,0%    0,695 

Tabagismo 0 0,0%    10 18,9%    6 10,0%    0,376 

IAM prévio 0 0,0%    16 30,2%    15 25,0%    0,601 

CC prévio 0 0,0%    1 1,9%    8 13,3%    0,071 

AVC prévio 1 25,0%    7 13,2%    9 15,0%    0,698 

Insuficiência Renal 0 0,0%    0 0,0%    4 6,7%    0,237 

FA PRÉ OP 0 0,0%    8 15,1%    14 23,3%    0,400 

Lesão TCE 50 2 50,0%    3 5,7%    3 5,0%    0,031 

Lesão Carótidas 50 0 0,0%    1 1,9%    1 1,7%    1,0 

DAOP Claudicação 0 0,0%    1 1,9%    2 3,3%    1,0 

NYHA III ou IV Classe I 0 0,0%    20 37,7%    39 65,0%    0,001 

Nota: CRVM: cirurgia de revascularização do miocárdio; FE: fração de ejeção; IMC: índice de massa corporal; HAS: hipertensão arterial sistêmica; IAM prévio: 
Infarto agudo do miocárdio prévio à cirurgia; CC prévia: cirurgia cardíaca prévia à cirurgia; AVC prévio: acidente vascular cerebral prévio à cirurgia; FA: fibrilação 
atrial crônica pré-operatório; Lesão TCE 50%: lesão de tronco da coronária esquerda acima de 50%; Lesão carótidas 50%: lesão acima de 50% das carótidas; 
DAOP_Claudicação: doença arterial obstrutiva periférica com claudicação; NYHA III ou IV: classe funcional segundo a New York Heart Association; p<0,05. 
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Tabela 7 - Caracterização da fragilidade pelos critérios de Fried (2001) 

 
 Fragilidade  

Não Frágil Pré Frágil Frágil 

Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana N % Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana N % Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana N % P 

Handgrip mão 
dominante 

 
35,50 2,65 36,00 

  
30,70 9,22 28,00 

  
23,30 9,46 21,00 

  
<0,001 

TC 5m  4,99 0,79 5,19   4,77 0,95 4,73   7,27 3,18 6,39   <0,001 

Perda de peso     0 0,0%    5 9,4%    31 51,7% <0,001 

Kg Perdidos  0 0 0   0,79 2,6 0   4,38 5,7 4,5   <0,001 

Aumento de 
esforço 

    
0 0,0% 

   
32 60,4% 

   
51 85,0% <0,001 

IPAQ Sedentário    0 0,0%    38 71,7%    50 83,3%  
 
 

 
<0,001 

Irregularmente 
ativo B 

   
0 0,0% 

   
6 11,3% 

   
9 15,0% 

Irregularmente 
ativo A 

   
1 25,0% 

   
3 5,7% 

   
1 1,7% 

Ativo    1 25,0%    3 5,7%    0 0,0% 

Muito ativo    2 50,0%    3 5,7%    0 0,0% 

Nota: HANDGRIP mão dominante: valores obtidos com a avaliação da força de preensão palmar no membro superior dominante; T5M (seg): segundos que o 

indivíduo levou para percorrer a distância de 5 metros avaliados pelo teste de velocidade da marcha de 5 metros; Kg Perdidos: quantidade de peso perdido 
pelo paciente em kg; IPAQ: classificação de acordo com o questionário internacional do nível de atividade física; p<0,05. 
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Tabela 8 - Características operatórios e evolução pós-operatória dos pacientes classificados segundo o fenótipo de fragilidade 

 
 Fragilidade  

 

 
P 

Não Frágil Pré Frágil Frágil 

Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana N % Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana N % Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana N % 

Tempo de CEC 118,75 26,58 117,50   114,19 55,01 105,00   117,63 57,83 105,50   0,724 

Tempo Ao 101,25 24,82 99,50   84,23 42,60 78,00   90,97 40,07 84,50   0,306 

Óbito    0 0,0%    2 3,8%    11 18,3% 0,045 

AVC PO    0 0,0%    0 0,0%    1 1,7% 1,0 

Infecção Ferida Operatória    0 0,0%    1 1,9%    5 8,3% 0,364 

Disfunção Cardíaca PO    1 25,0%    4 7,5%    9 15,0% 0,203 

IAM Peri-OP    0 0,0%    0 0,0%    3 5,0% 0,332 

Nota: Tempo CEC: tempo de circulação extracorpórea em minutos; Tempo Ao: tempo de pinçamento aórtico em minutos; AVC PO: acidente vascular cerebral 
pós-operatório; Disfunção Cardíaca PO: disfunção cardíaca pós-operatória; IAM Peri-OP: infarto agudo do miocárdio Peri operatório; p<0,05. 
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5.3 Avaliação com o Questionário SF-36 em indivíduos com classificação 

segundo fenótipo de fragilidade 

 
As figuras 2 a 9 mostram os resultados da avaliação com o questionário SF-36 

de acordo com a classificação segundo o fenótipo de fragilidade. Melhoras 

significativas nos quesitos que compõem o SF-36 foram observadas apenas nos 

grupos frágeis e não frágeis. 

No grupo considerado frágil houve melhora significativa em todos as avaliações 

quando comparada à avaliação anterior, mas no grupo pré-frágil tal melhora foi 

observada apenas quando comparadas as avaliações de 3 e 6 meses com a pré- 

operatória (figura 2). 

 
Figura 2 - Avaliação da Capacidade Funcional em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 

fragilidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

Quanto aos quesitos limitação física, dor e estado geral de saúde (figuras 3 a 

5), observamos melhora significativa nas avaliações de 3 e 6 meses quando 

comparadas à avaliação pré-operatóra somente em pacientes classificados como pré- 

frágeis e frágeis, mas sem diferença significativa entre a avaliação de 3 e 6 meses. 



Resultados | 40 
 

 
 
 
 

Figura 3 - Avaliação das Limitações Físicas em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 
fragilidade 

 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Figura 4 - Avaliação da Dor em indivíduos com classificação segundo fenótipo de fragilidade 

 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 5 - Avaliação do Estado Geral de Saúde em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 
fragilidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 
No que se refere à vitalidade (figura 6), a melhora ocorreu entre as avaliações 

de 3 e 6 meses comparadas à avaliação pré-operatória nos frágeis e pré-frágeis. 

Todavia, somente naqueles considerados frágeis esta diferença foi significativa 

também entre as avaliações de 3 e 6 meses. 

 
Figura 6 - Avaliação da Vitalidade em indivíduos com classificação segundo fenótipo de fragilidade 

 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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No que se refere aos aspectos social e emocional (figuras 7 e 8, 

respectivamente), houve com melhora significativa nas avaliações de 3 e 6 meses 

comparadas à avaliação pré-operatória nos frágeis e pré-frágeis, mas sem diferença 

significativa entre a avaliação de 3 e 6 meses. 

 
Figura 7 - Avaliação dos Aspectos Sociais em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 
fragilidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Figura 8- Avaliação dos Aspectos Emocionais em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 

fragilidade 
 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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No aspecto saúde mental houve melhora significativa em todos as avaliações, 

quando comparada à avaliação anterior, no grupo frágil. Nos pré-frágeis a diferença 

só foi significativa entre 3 meses e 6 meses comparadas à avaliação pré-operatória 

(Figura 9). 

 
Figura 9 - Avaliação da Saúde Mental em indivíduos com classificação segundo fenótipo de fragilidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

5.4 Avaliação com o Questionário SAQ em indivíduos com classificação 

segundo fenótipo de fragilidade 

 
Os resultados obtidos com o questionário SAQ nos pacientes coronariopatas 

submetidos à revascularização miocárdica estão ilustrados nas figuras 10 a 14. 

As diferenças entre as avaliações não foram significativas para nenhum quesito 

do questionário SAQ nos pacientes considerados não-frágeis. 

Houve melhora significativa no quesito limitação física nos frágeis e pré-frágeis 

quando as avaliações aos 3 e 6 meses foram comparadas à avaliação pré-operatória. 

As diferenças entre as avaliações de 3 meses e 6 meses não foram significativas. 
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Figura 10 - Avaliação da Limitação Física em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 
fragilidade 

 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 
Quanto a percepção da gravidade da doença (figura 11) apenas no grupo de 

pacientes frágeis foram observadas diferenças significativas que ocorreram 

comparando-se as avaliações de 3 e 6 meses com a pré-operatória, não havendo 

diferenças significativas entre as avaliações de 3 e 6 meses. 

Figura 11 - Avaliação da Gravidade da Angina em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 

fragilidade 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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No que se refere a “frequência de angina” (figura 12), foram observadas 

diferenças significativas para os frágeis e pré-frágeis quando as avaliações aos 3 e 6 

meses foram comparadas à avaliação pré-operatória, porém as diferenças entre as 

avaliações de 3 meses e 6 meses não foram significativas para ambos os grupos. 

Em nenhum dos grupos houve melhora na “avaliação da satisfação do 

tratamento” (figura 13). 

 
Figura 12 - Avaliação da Frequência da Angina em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 

fragilidade 
 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

Figura 13 - Avaliação da Satisfação do Tratamento em indivíduos com classificação segundo fenótipo 

de fragilidade 
 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A percepção da doença coronariana e seus desfechos emocionais 

apresentaram melhora significativa nos pacientes classificados como frágeis e pré- 

frágeis na comparação da avaliação pré-operatória com 3 e 6 meses de pós-operatório 

e, mas não entre 3 e 6 meses de pós-operatório. Não houve diferenças significativas 

entre as avaliações nos pacientes não-frágeis (Figura 14). 

 
Figura 14 - Avaliação da Percepção da Doença em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 

fragilidade 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

5.5 Avaliação com o Questionário MLHFQ em indivíduos com classificação 

segundo fenótipo de fragilidade 

 
O questionário MLHFQ foi aplicado apenas aos pacientes classificados como 

classe III ou IV da NYHA. De toda coorte estudada, apenas entre os valvopatas havia 

pacientes com esta classe funcional e nenhum deles foi considerado não-frágil. 

Observou-se melhora significativa dos “aspectos físicos”, “emocionais”, entre 

“outros aspectos” nos voluntários classificados como pré-frágeis nas avaliações de 3 

e 6 meses de pós-operatório em comparação ao pré-operatório. Entre os pacientes 

classificados como frágeis, houve uma melhora significativa entre todas as etapas de 

avaliação. Esses dados podem ser conferidos nas Figuras 15, 16 e 17. 
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Figura 15 - Avaliação dos Aspectos Físicos em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 
fragilidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

Figura 16 - Avaliação dos Aspectos Emocionais em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 

fragilidade 
 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 17 - Avaliação dos Outros Aspectos em indivíduos com classificação segundo fenótipo de 
fragilidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 
5.6 Avaliação com o Questionário SF-36 nas cirurgias de revascularização do 

miocárdio e troca valvar 

 
A avaliação da qualidade de vida mediante o questionário SF-36 daqueles 

submetidos a correção de disfunção valvar e dos submetidos a revascularização do 

miocárdio, figuras 18 a 25, mostrou que em ambos os grupos ocorreu melhora 

significativa em todos os quesitos avaliados pelo questionário com 3 e 6 meses de 

pós-operatório, comparados ao pré-operatório. Entre os valvopatas houve melhora 

significativa da capacidade funcional também quando se comparou 3 e 6 meses de 

pós-operatório, e entre os coronariopatas a melhora significativa da vitalidade foi 

observada também entre 3 e 6 meses. 
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Figura 18 - Avaliação da Capacidade Funcional em indivíduos submetidos a cirurgias de 
revascularização do miocárdio e troca valvar 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 19 - Avaliação das Limitações Físicas em indivíduos submetidos a cirurgias de revascularização 
do miocárdio e troca valvar 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,094 3 vs 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,006 3 vs 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 
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Figura 20 - Avaliação da Dor em indivíduos submetidos a cirurgias de revascularização do miocárdio 
e troca valvar 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 
Figura 21 - Avaliação do Estado geral de Saúde em indivíduos submetidos a cirurgias de 
revascularização do miocárdio e troca valvar 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,001 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,003 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,819 3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,925  3 VS 6 m 
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Figura 22 - Avaliação da Vitalidade em indivíduos submetidos a cirurgias de revascularização do 
miocárdio e troca valvar 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 
Figura 23 - Avaliação dos Aspectos Sociais em indivíduos submetidos a cirurgias de revascularização 
do miocárdio e troca valvar 

 
 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,054 3 VS 6 m 

P= 0,020 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,033  3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,709  3 VS 6 m 

P= 0,052 pré VS 3 m 

P= 0,020 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 
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Figura 24 - Avaliação dos Aspectos Emocionais em indivíduos submetidos a cirurgias de 
revascularização do miocárdio e troca valvar 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

Figura 25 - Avaliação da Saúde Mental em indivíduos submetidos a cirurgias de revascularização do 

miocárdio e troca valvar 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,010 pré VS 3 m 

P= 0,005 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,095 3 VS 6 m 

P= 0,001 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,302  3 VS 6 m 
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5.7 Avaliação com o questionário SAQ em indivíduos submetidos à cirurgia de 

revascularização do miocárdio 

 
As avaliações com o questionário SAQ nos indivíduos submetidos à CRVM 

mostraram uma melhora significativa da limitação física, gravidade e frequência da 

angina, satisfação com o tratamento e percepção da doença nas avaliações com 3 e 

6 meses de pós-operatório, comparados ao pré-operatório. Porém, as avaliações entre 

3 e 6 meses pós-operatório não demonstraram melhoras significativas em nenhum dos 

critérios avaliados (Figuras 26 a 30). 

 
Figura 26 - Avaliação da Limitação Física em indivíduos submetidos à cirurgia de revascularização do 

miocárdio 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,095 3 VS 6 m 
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Figura 27 - Avaliação da Gravidade da Angina em indivíduos submetidos à cirurgia de revascularização 
do miocárdio 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

Figura 28 - Avaliação da Frequência da Angina em indivíduos submetidos à cirurgia de 
revascularização do miocárdio 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,007 pré VS 3 m 

P= 0,001 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,001 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 
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Figura 29 - Avaliação da Satisfação do Tratamento em indivíduos submetidos à cirurgia de 
revascularização do miocárdio 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

Figura 30 - Avaliação da Percepção da Doença em indivíduos submetidos à cirurgia de 

revascularização do miocárdio 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,030 pré VS 3 m 

P= 0,018 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,506 3 VS 6 m 
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5.8 Avaliação com o questionário SF-36 comparando dois tipos de válvulas: 

biológica e metálica 

 
A avaliação da qualidade de vida com o questionário SF-36, considerando o 

tipo de prótese valvar, mostrou que houve melhora significativa em todos os quesitos, 

exceto dor, com 3 e 6 meses de pós-operatório, comparados ao pré-operatório, tanto 

nos que optaram por próteses biológicas como nos que optaram por próteses de 

mecânicas. Todavia, as comparações entre 3 e 6 meses não mostraram diferenças 

significativas (figuras 31 a 37). Quanto ao quesito dor, nos pacientes que optaram por 

próteses metálicas apenas entre as avaliações entre 3 e 6 meses de pós-operatório a 

diferença foi significativa (figura 38). 

 
Figura 31 - Avaliação da Capacidade Funcional comprando os dois tipos de próteses: biológica e 

metálica 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,101  3 VS 6 m 

P= 0,002 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,068 3 VS 6 m 
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Figura 32 - Avaliação das Limitações Físicas comprando os dois tipos de próteses: biológica e metálica 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 
Figura 33 - Avaliação do Estado Geral de Saúde comprando os dois tipos de próteses: biológica e 

metálica 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 
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Figura 34 - Avaliação da Vitalidade comprando os dois tipos de próteses: biológica e metálica 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

Figura 35 - Avaliação dos Aspectos Sociais comprando os dois tipos de próteses: biológica e metálica 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,002 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,355 3 VS 6 m 

P= 0,001 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,223  3 VS 6 m 

P= 0,029 pré VS 3 m 

P= 0,003 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,015 pré VS 3 m 

P= 0,001 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 
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Figura 36 - Avaliação dos Aspectos Emocionais comprando os dois tipos de próteses: biológica e 
metálica 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 
Figura 37 - Avaliação da Saúde Mental comprando os dois tipos de próteses: biológica e metálica 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,005 pré VS 3 m 

P= 0,003 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,015 pré VS 3 m 

P= 0,008 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,006 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,147 3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,864 3 VS 6 m 
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Figura 38 - Avaliação da Dor comprando os dois tipos de próteses: biológica e metálica 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 
5.9 Avaliação com o questionário MLHFQ em pacientes valvopatas com classe 

NYHA ≥III 

 
As avaliações comparando-se o período pré-operatório e 3 meses de pós- 

operatório, pré-operatório e 6 meses de pós-operatório e entre 3 e 6 meses de pós- 

operatório dos pacientes valvopatas com classe NYHA ≥III demonstraram melhoras 

significativas em todos os quesitos do questionário MLHFQ, conforme as Figuras 39, 

40 e 41. 

P= 0,029 pré VS 3 m 

P= 0,009 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 

P= 0,117 pré VS 3 m 

P= 0,015 pré VS 6 m 

P= 1,0 3 VS 6 m 
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Figura 39 - Avaliação dos Aspectos Físicos em pacientes valvopatas com classe NYHA ≥ III 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 
Figura 40 - Avaliação dos Aspectos Emocionais em pacientes valvopatas com classe NYHA ≥ III 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,000 3 VS 6 m 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,003 3 VS 6 m 
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Figura 41 - Avaliação de Outros Aspectos em pacientes valvopatas com classe NYHA ≥ III 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 
5.10 Avaliação com o questionário MLHFQ em pacientes com classe funcional 

NYHA ≥III comparando-se os tipos de próteses 

 
A avaliação da qualidade de vida com o questionário MLHFQ aplicado a 

pacientes com classe funcional de NYHA III ou IV, discriminado segundo o tipo de 

prótese utilizada, (figuras 42 a 44) mostrou que houve melhoras significativas nas 

avaliações de 3 e 6 meses comparadas ao pré-operatório, tanto em pacientes 

submetidos à colocação de válvulas biológicas (19 pacientes) quanto os submetidos 

à colocação de válvulas metálicas (19 pacientes). Nos quesitos “aspectos físicos”, em 

ambos os grupos, as diferenças foram significativas também entre as comparações de 

3 e 6 meses em ambos os grupos, mas apenas no gruo de prótese biológicas houve 

diferenças significativas nas comparações de 3 com 6 meses para os quesitos 

“aspectos emocionais” e “outros aspectos”. 

P= 0,000 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,001 3 VS 6 m 
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Figura 42 - Avaliação dos Aspectos Físicos em pacientes valvopatas com classe NYHA ≥ III 
comparando os tipos de próteses 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

Figura 43 - Avaliação dos Aspectos Emocionais em pacientes valvopatas com classe NYHA ≥ III 

comparando os tipos de próteses 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,018 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,018 3 VS 6 m 

P= 0,014 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,014 3 VS 6 m 

P= 0,011 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,049 3 VS 6 m 

P= 0,008 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,081 3 VS 6 m 
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Figura 44 - Avaliação de Outros Aspectos em pacientes valvopatas com classe NYHA ≥ III comparando 
os tipos de próteses 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

P= 0,024 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,011 3 VS 6 m 

P= 0,006 pré VS 3 m 

P= 0,000 pré VS 6 m 

P= 0,065 3 VS 6 m 
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6 DISCUSSÃO 

 
 

Nossos resultados mostram que é alta a prevalência do fenótipo de fragilidade 

(51,3%), segundo critérios de FRIED (2001), nos voluntários submetidos a operações 

de revascularização do miocárdio ou correção de valvopatias resultando em impacto 

significativo na morbimortalidade pós-operatória (18,3%, p=0,045). 

Interessantemente, 50% da totalidade dos pacientes estudados, e que foram 

classificados como frágeis, tinham menos de 60 anos de idade. 

CALADO et al. (2016) em estudo realizado com moradores da cidade de 

Ribeirão Preto, que integrava a pesquisa “Estudo sobre fragilidade dos idosos 

brasileiros: rede FIBRA” observaram incidência de fragilidade na população com 65  

anos semelhante à de países desenvolvidos. Todavia, em nosso meio, já foi observado 

alta incidência de fenótipo de fragilidade em voluntários com menos de 60 anos, 

predominando e mulheres, em voluntários submetidos a operações cardiovasculares 

(BOTTURA, 2017). O fenótipo de fragilidade entre cardiopatas, mesmo que não 

idosos, pode ser explicado pelos efeitos das doenças crônicas (THEOU et al., 2012; 

HANLON et al., 2018), devendo-se considerar que há também considerável influência 

das condições socioeconômicas sobre o agravamento da condição de saúde destes 

pacientes em nosso meio (FLEISCHER et al., 2009; ORUETA et al., 2013). 

É reconhecido o impacto negativo da fragilidade (CROCKER et al., 2019; 

VARELA et al., 2015) e das doenças cardíacas crônicas, sobretudo em meios 

socioeconômicos menos favorecidos na QV (IQBAL et al., 2010.). Todavia, pouco se 

sabe do impacto das operações cardíacas na QV no pós-operatório naqueles com 

fenótipo de fragilidade no pré-operatório, sobretudo em nosso meio. Assim sendo, 

nosso interesse não foi apenas em verificar o impacto da operação na QV em 

pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) ou para 

correção de valvopatia e sua evolução após a operação, mas verificar também se o 

fenótipo de fragilidade, bem como a opção da prótese valvar, poderia influenciar na 

QV após a operação. 

Nossos resultados mostram que tanto as operações valvares, 

independentemente da opção de prótese, como a CRVM causam impacto positivo na 

percepção da QV dos voluntários em comparação ao pré-operatório. Todavia, o 

impacto positivo é mais evidente naqueles com características clínicas que os 
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classificavam como frágeis ou pré-frágeis, indicando que provavelmente a cardiopatia 

crônica sem correção cirúrgica tem um impacto negativo preponderante nos domínios 

responsáveis por sua fragilidade e da percepção negativa na sua QV. 

Entre os coronariopatas, as comorbidades associadas a processos 

degenerativos, como diabetes melitus, hipertensão arterial e dislipidemias foram mais 

frequentes, enquanto entre os valvopatas, a incidência de fibrilação atrial crônica e 

cirurgia cardíaca prévia foi maior. É possível que esses fatores de risco tenham 

influenciado na classificação da fragilidade, assim como se constatou no estudo de 

GESUALDO et al. (2019), no qual foram identificados piores níveis de fragilidade em 

pacientes com doença renal crônica, em hemodiálise, que apresentaram mais 

comorbidades, como: doença vascular periférica, doenças cardíacas, diabetes mellitus 

e severidade da doença renal crônica. 

Em ambas as cirurgias, a maior causa de óbito foi a disfunção cardíaca pós- 

operatória. Alterações fisiológicas associadas ao procedimento cirúrgico, menor 

reserva funcional e complicações pós-operatórias são fatores importantes que 

influenciam a mortalidade (MIGUELENA-HYCKA et al., 2019). Portanto, índice de 

fragilidade dos voluntários deveria ser um preditor mais robusto de mortalidade do que 

a própria idade cronológica, devido a seus fatores de risco associados (PEREIRA et 

al. (2017). 

O fenótipo de fragilidade pode ser considerado um fator importante para 

avaliação do risco operatório, pois atua como um marcador das consequências 

fisiológicas da cardiopatia crônica, das comorbidades e condições socioeconômica 

(SCATOLLIN et al., 2007). Há evidências de que a fragilidade, seja como componente 

de uma avaliação multidimensional, incorporando incapacidade e comorbidades, no 

qual aumenta o risco de eventos adversos no pós-operatório, independentemente da 

idade cronológica (KOH and HWANG, 2019). 

Muitas das condições socioeconômicas e vias fisiopatológicas que culminam 

nas restrições e alterações fisiológicas, e as consequentes manifestações físicas e 

mentais associadas à fragilidade, não são exclusivas do envelhecimento. Tais fatores 

são também comuns a diversas morbidades que se iniciam, muitas vezes, em fases 

precoces da vida, sobretudo em indivíduos que residem em países em 

desenvolvimento, resultando em características de fragilidade antes da senescência, 

visto a alta incidência de fragilidade em não idosos observado no presente estudo e 

em estudo anterior (BOTTURA, 2017). 
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Diferentes sistemas de pontuação de risco foram desenvolvidos para prever 

mortalidade e morbidade. Todavia, a maioria enfatiza disfunções orgânicas 

específicas e aspectos operacionais, com menor ênfase nas consequências físicas e 

psicológicas das doenças crônicas e nos efeitos da dimensão socioeconômica 

(SEPERHI et al., 2014). A incorporação do fenótipo de fragilidade, como observado 

nesta pesquisa, mesmo em não idosos, pode contribuir para oferecer uma visão mais 

ampla do estado de saúde dos pacientes e, portanto, auxiliar no desenvolvimento de 

ações de intervenção de equipes multiprofissionais. 

KIM et al. (2016) em revisão sistemática concluíram que a presença de 

fragilidade pode predizer o risco de mortalidade após procedimentos cirúrgicos 

cardíacos até 6 meses, bem como o declínio funcional mesmo após procedimentos 

cirúrgicos cardíacos minimamente invasivos. Estes autores sugerem que instrumentos 

que avaliam múltiplos domínios afetados pela síndrome de fragilidade podem ser mais 

eficazes na avaliação do risco perioperatório. 

Embora a melhora da QV seja um dos objetivos da cirurgia cardíaca, não 

existem muitas pesquisas sobre a QV após a cirurgia cardíaca, sobretudo se levarmos 

em consideração que muitos desses estudos não contemplam a QV pré-operatórios 

(DAL BONI, et al., 2013). A aplicação do questionário SF-36 no presente estudo 

permitiu a observação do impacto a curto prazo da operação cardíaca na QV dos 

voluntários mediante análise componentes físicos e mentais imediatamente antes e 

após as operações, bem como o impacto do fenótipo de fragilidade na QV após as 

operações cardíacas. 

Apesar das limitações geradas pelo tamanho das amostras em nosso estudo, 

sobretudo do reduzido número daqueles considerados não-frágeis, nossos resultados 

mostram que nos voluntários considerados pré-frágeis e frágeis a melhora na 

qualidade de vida foi mais evidente. Resultados semelhantes foi observado por 

MIGUELENA-HYCKA et al. (2019). 

QAYYUM et al. (2020) em estudo com idosos submetidos a CRVM também 

observaram que pacientes frágeis, embora tivessem pior QV, devido as comorbidades, 

apresentaram melhora nos sintomas cardiovasculares e no componente mental da QV 

após a operação. 

Na literatura, verifica-se também que, após o tratamento cirúrgico, a frequência 

da angina anterior ao procedimento é o indicador de prognóstico mais importante de 

melhora da QV quando comparada ao pós-procedimento (QUADROS et al., 2011). No 
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presente estudo, também observamos melhora significativa na QV e frequência da 

angina 3 e 6 meses de pós-operatório da CRVM. 

Quando se compara o questionário SAQ entre os fenótipos de fragilidade nesta 

pesquisa, encontra-se uma melhora na limitação física, gravidade e na frequência da 

angina nos voluntários classificados como frágeis e pré-frágeis, entre pré e pós- 

operatório, o que ser explicado pela correção cirúrgica da estenose que acarretava a 

angina. Nos voluntários classificados como não-frágeis, a aparente piora na 

classificação da limitação física, embora não significativa estatisticamente, pode ser 

explicada pelas limitações físicas no pós-cirúrgico nessa população. Todavia, nestes 

indivíduos foi evidente a melhora na capacidade física e demais aspectos 

evidenciados pelo questionário SF 36. 

Os resultados do presente trabalho reforçam os efeitos que a CRVM tem sobre 

a melhora da capacidade cardiovascular e, consequentemente, do desempenho físico 

dos pacientes. Assim como evidenciado na pesquisa de GOIS et al. (2009), com a 

melhora da perfusão, decorrente da revascularização cirúrgica do miocárdio, há uma 

diminuição ou extinção da angina. 

No presente estudo também verificamos que a escolha do tipo de prótese 

valvar, mecânica ou biológica, não teve impacto significativo nos diversos aspectos 

relacionados a QV. Todavia, ficou evidente que os pacientes valvopatas com classe 

funcional ≥ III da NYHA, independentemente da presença ou não de fragilidade, 

obtiveram melhora significativa na qualidade de vida avaliada pelo questionário 

MLHFQ. 

A IC está associada ao comprometimento do desempenho funcional, o que foi 

evidenciado pelos relatos dos idosos sobre limitações nas atividades diárias, 

incapacidade para o trabalho e para o estabelecimento de relações sociais, além de 

perda da independência (TAKUITI et al., 2007). A melhora na QV evidência a resposta 

positiva à intervenção cirúrgica, com melhoria na qualidade de vida no período pós- 

operatório em indivíduos portadores de IC, como verificado neste estudo. 

A aplicabilidade dos resultados deste estudo são subsídios para que o 

profissional de saúde empreenda ações em educação em saúde, tanto na promoção 

e ao planejamento assistencial, visando à adesão do paciente ao tratamento e à 

prevenção a novos eventos (LEE et al., 2010). 

A mudança dos pacientes quanto à percepção da doença (controle e 

tratamento) pode embasar novos programas e práticas educativas em saúde. Vale 
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ressaltar que, após um evento cardíaco e para preveni-lo, é necessária a implantação 

de medidas que visem não somente à adesão ao tratamento medicamentoso, mas 

também à modificação no estilo de vida, uma vez que a melhor terapêutica é a 

prevenção, combatendo-se os fatores de risco (GRAVINA et al., 2010). 

Além disso, este estudo enfatiza a necessidade de se avaliar a fragilidade antes 

da cirurgia cardiovascular para melhor compreender os riscos dos pacientes e orientar 

intervenções específicas durante o período pré-operatório capazes de diminuir o risco 

de eventos adversos, mesmo em pacientes em estágios precoces de fragilidade. 

Dessa forma, a melhora clínica e de qualidade de vida, observada por todos os 

pacientes, deve ser considerada em um contexto de contínuo acompanhamento e 

cuidados multiprofissionais, inclusive por meio de programas de reabilitação 

específica. 

Finalmente, no que se refere às limitações deste estudo, algumas devem ser 

consideradas. Primeiramente, trata-se de um estudo com coorte relativamente 

pequena cuja avaliação se deu apenas nos primeiros 6 meses após a operação. 

Assim, não temos como avaliar se os benefícios da operação quanto a QV, avaliadas 

pelos diversos questionários empregados, é persistente. A cardiopatia pode continuar 

a evoluir, a despeito da operação, e a necessidade de adesão ao tratamento 

medicamentoso com retornos e exames frequentes, e sobretudo os efeitos adversos 

mais proeminentes e potencialmente mórbidos, como os anticoagulantes, podem 

impactar a negativamente QV a longo prazo. Ademais, como apontam SEPEHRI et al. 

(2014), existem divergências na literatura recente em relação ao melhor critério de 

avaliação de fragilidade, já que há significativa heterogeneidade nos critérios de 

fragilidade utilizados em ensaios clínicos, sobretudo se considerarmos que tais 

instrumentos de avaliação de fragilidade foram desenvolvidos para avaliação da 

fragilidade em idosos, e podem não ser os ideais para avaliação perioperatória e em 

indivíduos com cardiopatias crônicas, sobretudo em não idosos. 

Não obstante tais limitações, os resultados obtidos pelo presente estudo, além 

de ajudarem a esclarecer o papel das operações cardíacas na QV dos pacientes 

coronariopatas e valvopatas a curto prazo, apontam direções para estudos futuros no 

que concerne a obtenção de ferramentas mais adequadas para avaliação de 

fragilidade em cardiopatas, sobretudo não idosos, e do efeito da fragilidade na QV a 

longo prazo em pacientes submetidos a CRVM e correção de valvopatias. 



Conclusão | 70 
 

 

7 CONCLUSÃO 

 
 

A presente investigação revelou que a prevalência de pacientes caracterizados 

como frágeis, segundo os critérios de FRIED (2001), é alta entre pacientes candidatos 

a CRVM ou correção de valvopatia, mesmo entre aqueles não considerados idosos, 

e tem impacto negativo significativo na mortalidade hospitalar pós-operatória. 

A QV dos pacientes submetidos à CRVM ou correção de valvopatia apresentou 

melhora significativa em vários dos domínios dos diferentes instrumentos aplicados 

para análise da QV destes paciente até 6 meses da alta hospitalar, mais evidente entre 

pacientes portadores de algum grau de fragilidade. 

Em pacientes valvopatas submetidos à substituição valvar não houve diferença 

na QV entre pacientes que optaram por prótese mecânica e aqueles que optaram por 

prótese biológica. 
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da pesquisa: Avaliação da qualidade de vida em indivíduos submetidos à cirurgia cardíaca. 

Aluna: Julia Granado   Carraro   /   (16)   99171-2017   /   juliagcarraro@hotmail.com Orientador: 

Dr. Alfredo José Rodrigues   /   (16)   3602-2497   /   alfredo@usp.com.br Endereço: Av. 

Bandeirantes 3900, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - SP, 9˚andar, na Divisão de Cirurgia 

Torácica e Cardiovascular, no Campus da USP. 

1- Convidamos o(a) Sr(a). para participar de uma pesquisa que está sendo conduzida no Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto com o objetivo de avaliar a qualidade de 

vida em indivíduos submetidos à cirurgia cardíaca através da aplicação de questionários. O Sr(a) 

está sendo convidado (a) a participar da pesquisa pois possui alguma doença cardíaca que 

necessita de uma intervenção cirúrgica; 

2- Sua participação na pesquisa consistirá em responder questionários avaliando a capacidade 

funcional, desempenho das atividades diárias, aspectos físicos, aspectos emocionais e quantificação da 

dor e realizar um teste de 5 metros e outro teste de preensão manual para avaliar o seu grau de 

fragilidade, durante os períodos: pré-operatório, três meses, seis meses e ano de pós-operatório; 

3-O Sr (a). não corre graves riscos, caso sinta algum desconforto, como tontura ou falta de ar o 

procedimento será interrompido e o Sr (a). prontamente atendido (a). Os procedimentos realizados 

nãooferecemrisco à saúde e dignidade. Desconfortos podem ser observados durante a pesquisa, 

como o tempo demandado para aplicação da pesquisa; 

4-O trabalho em questão não traz benefício direto, porém nos fornece informações que poderão ser 

usadas em benefício de pessoas com doenças cardíacas, como formulação de estratégias para 

melhorar qualidade de vida pós-cirurgias cardíacas, como acréscimo nas condutas 

multidisciplinares; 

5- É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo, sem qualquer prejuízo. Não está previsto o pagamento de indenizações se você pode 

procurar seus direitos legais caso sinta-se lesado; 

6- Todas as informações coletadas neste estudo serão mantidas em segredo. Os relatos na pesquisa 

serão identificados com um código, e não com o seu nome. Apenas os membros da pesquisa terão 

conhecimento dos dados; 

7- Não haverá despesas para você em nenhum momento do estudo e também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação; 

8- Um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é composto por um grupo de pessoas que são 

responsáveis por supervisionarem pesquisas em seres humanos que são realizadas na instituição 

e tem a função de proteger e garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos os 

participantes de pesquisa que se voluntariam a participar da mesma. O CEP do Hospital das 

Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto é localizado no subsolo do hospital e 

funciona de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00hs, telefone de contato (016) 3602-2228. 

Nome do participante: assinatura: data:   
 
 

Nome do pesquisador: assinatura: data:   

mailto:juliagcarraro@hotmail.com
mailto:alfredo@usp.com.br
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APÊNDICE B - Formulário de Coleta de Dados Clínicos e Anamnese 

 

 
FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS CLÍNICOS E ANAMNESE 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 
 
 
 

NOME:    REGISTRO   

SEXO: IDADE:  PESO:  ALTURA:   

PROFISSÃO:    

AVALIAÇÃO:       /      /       CIRURGIA:       /      /       DIA DE INTERNAÇÃO        /      / DIAGNOSTICO 

CLÍNICO/CIRÚRGICO:    

PA: __mmHg FC: __bpm SpO2:         % 
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ANEXOS 

ANEXO A - Ofício de Aprovação 
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ANEXO B – IPAQ (versão curta) 

 
 

IPAQ – versão curta 
 
 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 

10 minutos contínuos de cada vez. 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em casa ou no 

trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de 

exercício? 

Dias por SEMANA ( ) Nenhum 
 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você gastou 

caminhando por dia? 

horas: Minutos:   
 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei 

recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 

aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou 

batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUACAMINHADA) 

Dias por SEMANA ( ) Nenhum 
 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto 

tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

horas: Minutos:   
 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar 

basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos 

elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

Dias por SEMANA ( ) Nenhum 
 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo 

no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

horas: Minutos: 
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ANEXO C - Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 

 
 

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 
 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão 

informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer atividades de vida diária. 

Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em como 

responder, por favor, tente responder o melhor que puder. 

 
 

1- Em geral você diria que sua saúde é: 
 
 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 
2- Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua idade em geral,agora? 

 
 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 
quando? 

 
 

Atividades Sim, dificulta 
muito 

Sim, dificulta um 
pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem muito 
esforço, tais como correr, levantar 

objetos pesados, participar em esportes 

árduos. 

 
1 

 
2 

 
3 

b) Atividades moderadas, tais como 
mover uma mesa, passar aspirador de 
pó, jogar bola, varrer a casa. 

 
1 

 
2 

 
3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 



Anexos | 85 
 

 
 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 
ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física? 

 
 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 

outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. necessitou 

de um esforço extra). 

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou 
outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir 
deprimido ou ansioso)? 

 
 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 

outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 

geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

 
 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4semanas? 
 
 

Nenhuma Muitoleve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o 
trabalho dentro decasa)? 

 
 

De maneiraalguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante 
as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, marque uma resposta que mais se aproxime 
com a maneira como você se sente, em relação às últimas 4semanas. 

 

 Todo 
Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma 
boa 
parte 
do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem se sentindo 

cheio de vigor, de vontade, de força? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

b) Quanto tempo você tem se sentido uma 

pessoa muito Nervosa? 
1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem se sentido 

tão deprimido que nada pode anima- lo? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

d) Quanto tempo você tem se sentido 

calmo ou tranquilo? 
1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem se sentido com 
muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem se sentido 
desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem se sentido 
uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem se sentido 
cansado? 

1 2 3 4 5 6 

 

 
10 - Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)? 

 
 

Todo Tempo A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte do 

tempo 

1 2 3 4 5 

 

 
11 - O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 

 Definitivamente 
verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 
sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 
mente falso 

a) Eu costumo adoecer um 
pouco mais facilmente que 

as outras pessoas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

c) Eu acho que a minha saúde 

vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 

PONTUAÇÃO: /100 
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ANEXO D - Seattle Angina Questionnaire 

 

 
SEATTLE ANGINA QUESTIONNAIRE 

As questões abaixo são sobre atividades que as pessoas fazem frequentemente durante a semana. 

Embora seja difícil para algumas pessoas com diferentes problemas de saúde determinar o que é 

que as limitam, por favor, veja as atividades listadas abaixo e indique o quanto de limitação você 

tem devido a dor torácica (dor no peito), desconforto torácico (aperto no peito) ou angina nas últimas 

4semanas. 

 

 

2- Comparado com 4 semanas atrás, quão frequentemente você tem dor torácica (dor no peito), 

desconforto torácico (aperto no peito) ou angina, fazendo o seu nível mais intenso de atividade? Eu 

tenho tido dor torácica (dor no peito), desconforto torácico (aperto no peito) ou angina: 

 

Muito Frequente Ligeiramente 

Frequente 

Praticamente o 

Mesmo 

Ligeiramente 

menos frequente 

Muito menos 

Frequente 

1 2 3 4 5 
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3- Nas últimas 4 semanas, em média, quantas vezes você teve dor torácica (dor no peito), 
desconforto torácico (aperto no peito) ou angina? 

 

4 ou mais 
vezes por 
semana 

1 a 3 vezes 
ao dia 

3 ou mais 
vezes por 

semana, mas 
não 

diariamente 

1 a 2 vezes 
por semana 

Menos de 1 
vez por 
semana 

Nenhuma 
vez nas 

últimas 4 
semanas 

1 2 3 4 5 6 

 

4- Nas últimas 4 semanas, em média, quantas vezes você teve que coloca comprimidos de Isordil 

ou Sustrate embaixo da língua para dor torácica (dor no peito), desconforto torácico (aperto no peito) 

ou angina? 

 

4 ou mais 
vezes por 
semana 

1 a 3 vezes 
ao dia 

3 ou mais 
vezes por 

semana, mas 
não 

diariamente 

1 a 2 vezes 
por semana 

Menos de 1 
vez por 
semana 

Nenhuma 
vez nas 

últimas 4 
semanas 

1 2 3 4 5 6 

 
 

5 - O quanto lhe incomoda tomar a medicação prescrita para dor torácica (dor no peito), desconforto 

torácico (aperto no peito) ou angina? 

 
Muito 

incomodado 

Moderamente 

incomodado 

Algo 

incomodado 

Um pouco 

incomodado 

Não 

incomodado 

Médico não 

prescreveu 

1 2 3 4 5 6 

 
 

6 - O quão satisfeito você está com tudo o que está sendo feito para tratar sua 

dor torácica (dor no peito), desconforto torácico (aperto no peito) ou angina? 

 
 

Completamente 

Insatisfeito 

A maior parte 

do tempo 

Insatisfeito 

Algo insatisfeito A maior Parte 

do Tempo 

Satisfeito 

Completamente 

Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

7 - O quanto satisfeito você está com as explicações que seu médico lhe deu sobre 

sua dor torácica (dor no peito), desconforto torácico (aperto no peito) ou angina? 

 
 

Completamente 

Insatisfeito 

A maior parte do 

tempo Insatisfeito 

Algo insatisfeito A maior Parte do 

Tempo Satisfeito 

Completamente 

Satisfeito 

1 2 3 4 5 
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8 - De modo geral, o quão satisfeito você está com seu atual tratamento para a sua dor 

torácica (dor no peito), desconforto torácico (aperto no peito) ou angina? 

 

Completamente 

Insatisfeito 

A maior parte do 

tempo Insatisfeito 

Algo insatisfeito A maior Parte do 

Tempo Satisfeito 

Completamente 

Satisfeito 

1 2 3 4 5 

9 - Nas últimas 4 semanas, o quanto a sua dor torácica (dor no peito), desconforto torácico 

(aperto no peito) ou angina interferiram na sua satisfação de viver? 

 

Tem limitado 

severamente 

Quase não tem 

limitado 

Tem limitado 

moderadament 

e 

Tem limitado 

ligeiramente 

Não tem 

limitado 

1 2 3 4 5 

10 - Se você tivesse que passar o resto de sua vida com sua dor torácica (dor no peito), 

desconforto torácico (aperto no peito) ou angina como vem sentindo agora, o como você 

se sentiria? 

 

Completamente 

Insatisfeito 

A maior parte do 

tempo Insatisfeito 

Algo insatisfeito A maior Parte do 

Tempo Satisfeito 

Completamente 

Satisfeito 

1 2 3 4 5 

11 - O quão frequentemente você se preocupa com a possibilidade de ter um ataque 

cardíaco ou morrer subitamente? 

 

Eu não paro de 

me preocupar 

Eu 

frequentemente 

me preocupo 

Eu raramente 

me preocupo 

Ocasionalment 

e eu me 

preocupo 

Eu nunca me 

preocupo 

1 2 3 4 5 



Anexos | 90 
 

 
 

ANEXO E - Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire 

 

 
Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (Tradução para o Português) 

 

Durante o último mês seu problema cardíaco o impediu de viver como você queria por 

quê? 
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