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Resumo 
 
Pinheiro DGM. Práticas de promoção da saúde no atendimento 
fisioterapêutico em uma instituição hospitalar de referência em Cardiologia. 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina; Universidade de São 
Paulo; 2009. 131p. 
 
As doenças cardiovasculares representam um elevado índice de morbi-
mortalidade no Brasil e no mundo. Desta forma, as ações de promoção da 
saúde são essenciais para controle e prevenção de doenças crônicas. O 
potencial do fisioterapeuta como promotor de saúde é grande, porém pouco 
explorado. O objetivo desta pesquisa foi identificar as ações relacionadas à 
promoção da saúde realizadas pelo serviço de Fisioterapia em uma 
instituição de referência em Cardiologia e verificar as percepções de 
profissionais e pacientes neste contexto. Utilizou-se a pesquisa qualitativa do 
tipo estudo de caso. Foi realizada a triangulação metodológica, e como 
coleta de dados, realizou-se observação e entrevistas semi-estruturadas 
com 8 fisioterapeutas e 7 pacientes da instituição. Após a análise temática, 
emergiram dois grandes temas das entrevistas: “A visão dos profissionais 
frente à promoção da saúde” e “As ações de promoção de saúde e o 
autocuidado dos pacientes: convivendo com uma doença crônica”. Foram 
identificadas sete atividades de promoção de saúde oferecidas aos 
pacientes da instituição nas quais o papel do fisioterapeuta está bem 
definido. As atividades tinham cunho preventivista e estavam focadas 
estritamente na doença. Muitos profissionais tinham dificuldade em definir a 
promoção da saúde, confundindo com a prevenção, pensando a saúde 
como “ausência de doença”. Segundo a percepção dos profissionais, existia 
um maior autocuidado por parte dos pacientes, os pacientes eram 
interessados e procuravam saber a respeito de sua doença, através de 
meios de comunicação e com perguntas no dia a dia do tratamento. Em 
relação às dificuldades que os pacientes relatavam a respeito de mudanças 
em seu estilo de vida ou de adesão ao tratamento, a falta de tempo aparecia 
como um empecilho à prática de atividade física. Foi observado nas falas de 
alguns profissionais as alterações físicas dos pacientes decorrentes da 
patologia cardíaca como fatores limitantes às dificuldades de ida ao hospital. 
Observamos que após a participação das atividades de promoção de saúde 
no hospital, os pacientes relataram sim, uma melhora em seu conhecimento 
de como viver com as novas adaptações que deviam ser incorporadas em 
seu dia a dia. Destaca-se a participação do fisioterapeuta além de suas 
atividades reabilitadoras, tornando seu atendimento mais completo, porém 
os profissionais precisam ampliar seu conceito de saúde, pois pacientes 
cardíacos precisam de um acompanhamento maior devido à suas múltiplas 
necessidades. 
 
Descritores: 1. Promoção da saúde 2. Educação em saúde 3. Pesquisa 
Qualitativa  4. Fisioterapia (Especialidade) 5. Cardiologia 
 



Summary 

Pinheiro DGM. Health promotion on Physical Therapy care in a reference 
heart hospital. [dissertation]. São Paulo: Faculty of Medicine; University of 
São Paulo, SP (Brazil); 2009. 131p. 
 

Cardiovascular disease presents high index of morbi-mortality in Brazil and 
over the world. Health promotion actions are essential for control and 
prevention of cardiovascular diseases. The potential of the physical 
therapists in health promotion is great, however is still little explored. The 
objective of this research was to identify and describe the actions related to 
the health promotion on physical therapy practice in a Brazilian heart 
hospital. The perceptions of professionals and patients in this context were 
also evaluated. The present study used qualitative methodology in institution 
case-report. We used methodological triangulation, and as it collects of data, 
observation and half-structuralized interviews with physiotherapists (n=8) and 
patients (n=7) of the institution. After the thematic analysis, two thematic 
axes were emerged: “The vision of the professionals front to the health 
promotion” and “Health promotion actions and the patient’s self-care: 
coexisting with a chronic illness”. Seven health promotion activities had been 
identified and were offered to the patients of the institution in which the paper 
of the physical therapists was well established. Activities had a restricted 
focus on prevention and disease. Several professionals had difficulty in 
defining the health promotion, confusing with the prevention, thinking the 
health as “disease absence”. According to perception of the professionals, 
there were a greater self-care by the patients, and they were interested to 
know about its illness, through communication vehicles and with questions in 
daily treatment. In relation to the difficulties that patients told regarding 
changes in lifestyle or adhesion to the treatment, the time lack appeared as 
one obstacle to the practical of physical activity. It was observed in some 
professionals interviews that physical alterations of patients were factors that 
difficulties the visits to the hospital. After we observed that the participation of 
health promotion activities in the hospital, the patients had noticed an 
improvement in its knowledge about how to live with the new adaptations that 
must be incorporated in its daily. It highlights the involvement of the physical 
therapist in addition to its rehabilitative activities, making its treatment more 
complete, but professionals must expand their concept of health for heart 
patients need a closer follow-up due to their multiple needs. 
 
Key-Words: 1. Health Promotion  2. Health Education   3. Qualitative 
research  4. Physical Therapy (Specialty)   5. Cardiology 
 

 

 



1. INTRODUÇÃO  

 

        Inúmeros estudos têm comprovado que maus hábitos como tabagismo, 

uso abusivo de álcool e sedentarismo podem provocar ou agravar patologias 

crônicas como as doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes 

e osteoartose (Yusuf e Pitt, 2002; Eliasson et al.,2004). 

        Do contrário, comportamentos saudáveis como não fumar, uso 

moderado de álcool e prática diária de atividade física, podem preservar a 

função física do organismo e reduzir o risco de agravamento de pessoas 

com patologias crônicas (Baumann, 2004; Gool et al., 2007). 

        A prevenção secundária de doenças cardiovasculares, isto é, em 

pacientes com doença pré-existente, constitui um importante componente da 

promoção de saúde nessas populações. Várias estratégias de incentivo a 

mudanças no estilo de vida são conhecidas, no entanto, muitas vezes a sua 

prática é dificultada pelas condições sócio-culturais do paciente e a 

inacessibilidade a programas específicos de educação em saúde para a sua 

doença (Murchie et al., 2003). Reduzir a difusão das disparidades em saúde 

na doença cardiovascular é um grande desafio da Saúde Pública 

(Sanderson et al.,2007). 

        Quando consideramos indivíduos portadores de doenças crônicas, 

como por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, a educação em saúde 

tem um papel importante ao ajudar esses pacientes a conviverem com sua 

doença, tendo direito de buscar informação do cuidado em saúde, tornando-

os assim, capazes de participarem ativamente de seu autocuidado (Smeltzer 



e Bare,1998; Pereira; 2003). Para facilitar o retorno à vida normal, a maioria 

dos pacientes após o infarto agudo do miocárdio ou após uma cirurgia de 

revascularização do miocárdio precisa de algumas informações e 

orientações especiais para as atividades da vida diária, como por exemplo, 

reassumirem o volante de um automóvel e voltar a trabalhar. A modificação 

para agir de acordo com as orientações está ligada à compreensão da 

doença e à necessidade da modificação dos fatores de risco cardiovascular 

(Pryor e Webber, 2002). 

        A presença de uma equipe multidisciplinar é fundamental no tratamento 

dos cardiopatas, uma vez que são necessárias múltiplas ações que 

envolvem a saúde desses pacientes, e quanto mais o paciente for visto de 

uma forma integral, mas eficiente e eficaz será seu tratamento, e 

conseqüentemente melhor será sua qualidade de vida. 

        A Carta de Ottawa define promoção de saúde (PS) como “o processo 

de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de 

vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo” 

(WHO, 1986). Em Cardiologia, a promoção de saúde é uma ferramenta 

muito importante e necessária, proporcionando, através de seus conceitos e 

princípios, ações de prevenção ou sendo incorporado no dia - a - dia do 

atendimento dos pacientes. 

        O fisioterapeuta é um dos profissionais de saúde mais atuantes no 

tratamento de pacientes com doenças cardiovasculares. Este profissional 

está presente tanto nos períodos pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca, 

quanto durante a fase pós-alta da unidade de terapia intensiva (UTI), 



internação na enfermaria, ambulatório e no acompanhamento dos pacientes. 

É importante considerar que durante a internação hospitalar há um facilitado 

acesso do pacientes a informações importantes sobre a evolução da sua 

doença, tratamento e prevenção, uma vez que, este está em constante 

contato com profissionais de saúde (Nisbeth et al., 2000).  

        Há diversas maneiras pelas quais fisioterapeutas poderiam realizar 

promoção da saúde em um ambiente hospitalar. Podemos destacar, dentre 

outras: orientações aos pacientes em relação sua patologia, a cirurgia e 

suas possíveis complicações, ventilação mecânica, recomendações sobre 

maneiras pelas quais a saúde geral pode ser mantida (dieta adequada, 

prática de atividade física, controle do peso, fim do tabagismo, moderação 

ou cessação do consumo de álcool), ensinamento de exercícios respiratórios 

e motores que podem ser executados pelos próprios pacientes, controle do 

estresse, orientação dos pacientes a entrarem em contato com programas 

de educação, recomendações de práticas de atividade física (Regenga, 

2000; Pryor e Webber, 2002; Sociedade de Cardiologia do Estado de São 

Paulo, 2007). 

        O conhecimento dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, 

somado à urgência em deter o crescimento de doenças crônicas no Brasil, 

justifica a adoção de estratégias integradas e sustentáveis de promoção da 

saúde. Estudos sobre o tema são atuais e de extrema importância, na 

medida em que podem aperfeiçoar a formação profissional do fisioterapeuta, 

contribuindo para uma melhoria no aumento da eqüidade e integralidade do 

atendimento em saúde. 



1.1 EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

 

 

        As doenças cardiovasculares (DCV) representam um elevado índice de 

morbi-mortalidade no Brasil e no mundo, sendo a primeira causa de morte 

em nosso país.  

        Dados do Ministério da Saúde de 2004 registraram 265 mil mortes por 

doenças do aparelho circulatório, o que representa 30% das causas de 

morte entre os brasileiros (DATASUS, 2004). No SUS, em 2005, as DCV 

foram responsáveis por 1,8 milhões de internações/ano, com um custo 

aproximado de 1,32 bilhões de reais. 

        A identificação dos principais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares através de estudos populacionais e estratégias 

preventivas, combinando educação em saúde e manuseio direcionado para 

indivíduos de alto risco, têm contribuído para a queda da mortalidade por 

doenças cardíacas no mundo (Giannini, 2000; Ford et al.,2007). 

        Projeções para o ano 2020 indicam que, a doença cardiovascular 

permanecerá como causa principal de mortalidade e incapacidade, e que a 

soma de anos de vida perdidos devido à mortalidade prematura e anos 

vividos com incapacitância ajustados para severidade (DAILYS) atribuídos a 

ela, se elevarão para cerca de 140-160 milhões, com a maior proporção 

contribuída por países em desenvolvimento. Este aumento esperado em 

DCV é reflexo da transição econômica e demográfica dos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, que vive um momento de sobreposição de 



doenças infecciosas e doenças crônico-degenerativas. Dessa maneira, 

podemos antecipar uma epidemia global de DCV com um impacto 

substancialmente maior sobre as classes econômicas menos favorecidas.  

 

Fatores de risco cardiovascular  

        O termo fator de risco (FR) diz respeito àquelas características que, 

quando presentes em indivíduos saudáveis, podem se associar de forma 

independente com a manifestação de uma determinada doença. Pode ser 

uma característica bioquímica, fisiológica ou estilo de vida modificável, como 

por exemplo, sedentarismo, ou características pessoais não-modificáveis 

tais como idade, sexo e história familiar de doença arterial coronariana 

precoce (Giannini, 2000). 

        O Estudo de Framingham, realizado na década de 60 nos Estados 

Unidos, foi o primeiro estudo populacional que identificou diversos fatores de 

risco para as doenças cardiovasculares, os quais são: hipertensão arterial 

sistêmica, tabagismo, obesidade, sedentarismo, dislipidemias, diabetes 

mellitus e antecedentes familiares.  

        Recentemente comprovou-se outro importante fator de risco 

cardiovascular: a síndrome metabólica. Esta síndrome é caracterizada pela 

presença concomitante de mais de um fator de risco num mesmo indivíduo, 

ou seja, o paciente possui hipertensão arterial, obesidade central, resistência 

à insulina e dislipidemia (Levantesi et al., 2005;Zeller et al., 2005).  

        O sedentarismo é responsável pela ocorrência de uma série de 

doenças crônicas e cada vez mais as pessoas levam uma vida sedentária. O 



combate a esta realidade constitui um importante desafio aos profissionais 

de saúde, especialmente fisioterapeutas, que trabalham especificamente 

com exercícios em pacientes e indivíduos saudáveis.        

        É essencial conhecer a prevalência, na população-alvo, desses fatores 

de risco, de forma isolada ou combinada, para que as estratégias de 

prevenção e promoção sejam realizadas de forma real e mais eficaz possível 

nos serviços de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR  

         

         

        A Fisioterapia Cardiovascular é uma sub-especialidade da Fisioterapia 

que tem como objetivo prevenir, manter ou reabilitar as funções de pacientes 

portadores de doenças cardiovasculares.  

        A principal atividade do fisioterapeuta cardiovascular é a Reabilitação 

Cardíaca, que envolve o atendimento do paciente desde a internação 

hospitalar até a fase ambulatorial do tratamento, e deve compreender além 

dos exercícios físicos, atividades de educação em saúde, modificação dos 

fatores de risco cardiovascular e acompanhamento multidisciplinar do 

paciente. 

           

1.2.1 REABILITAÇÃO CARDÍACA 

        

        Na década de 40 surgiram as primeiras indagações relacionadas às 

condutas preconizadas de repouso prolongado no leito, no tratamento de 

pacientes portadores de doenças cardiovasculares. Vários estudos 

demonstraram os benefícios da atividade física para o sistema 

cardiovascular, e começou a haver uma mudança na prescrição de atividade 

física no tratamento dos pacientes cardiopatas (Silva e Catai, 2000).    

        Reabilitação Cardíaca, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a 

soma de atividades necessárias para garantir aos pacientes cardíacos as 

melhores condições física, mental e social, de forma que eles consigam, 



pelo seu próprio esforço, reconquistar uma posição normal na comunidade e 

levar uma vida ativa e produtiva (Brown, 1964). É um dos mais importantes 

componentes na prevenção secundária, especialmente indicada em 

pacientes com insuficiência cardíaca ou após terem se submetido a diversos 

tipos de cirurgia cardíaca (valvoplastias, revascularização do miocárdio ou 

trocas valvares).  

        Os programas de reabilitação aplicados especialmente a 

coronariopatas são passíveis de determinar redução dos sintomas de dor 

precordial e aumento da sobrevida em 20% a 25%, sobretudo quando 

realizados após evento coronariano, visando restabelecer as funções 

cardiovasculares, permitindo ao cardiopata executar atividade física 

compatível com a capacidade funcional de seu coração (Boesch et al., 2005; 

Myers, 2003). 

        Cinco aspectos importantes de um programa bem-sucedido de 

reabilitação cardíaca incluem: seleção apropriada dos pacientes, terapias 

médicas, cirúrgicas e farmacológicas concomitantes, educação abrangente 

dos pacientes, prescrição apropriada dos exercícios e monitoramento 

minucioso dos pacientes durante a reabilitação (McArdle et al., 2003). 

        Os principais objetivos e benefícios da reabilitação cardíaca são: 

identificação e tratamento dos fatores de risco; otimização da condição 

física; facilitação ao retorno e atividades ocupacionais; preparação do 

indivíduo e sua família para um estilo de vida que possa reduzir os riscos de 

doença arterial coronariana e cardiopatia hipertensiva, além da reversão dos 



efeitos adversos do descondicionamento fisiológico, resultante de um estilo 

de vida sedentário (Regenga, 2000; Umeda, 2005). 

        O fisioterapeuta concentra-se, principalmente, nos aspectos físicos da 

recuperação, especialmente minimizando os efeitos da perda de 

condicionamento físico, prejudicado pelo repouso no leito, e intensificando o 

funcionamento cardiovascular e músculo-esquelético. Inicialmente realizará 

a avaliação, e, em seguida, prescrição de exercícios respiratórios e 

exercícios assistidos ou ativos para alguns pacientes, deambulação 

supervisionada, subidas de escadas e outras atividades. A orientação ao 

exercício, a automonitorização, e uma descrição de atividades para serem 

feitas em casa, são importantes componentes do tratamento do paciente 

(Pryor, 2002).  

        Com o intuito de adquirir bons níveis de capacidade funcional e de 

qualidade de vida, a reabilitação cardíaca não deve ser simplesmente a 

prática de exercícios, devendo também incluir a educação e orientação, de 

modo que o paciente torne-se responsável por grande parte de seu próprio 

tratamento. O Lifestyle Heart Trial foi o primeiro estudo randomizado e 

controlado a mostrar que, pacientes fora do ambiente hospitalar, podem ser 

motivados a fazer e sustentar mudanças no estilo de vida, com regressão de 

aterosclerose no período de um ano (Negrão, 2005). 

        A reabilitação cardíaca é, com freqüência, dividida em quatro períodos 

que variam de paciente para paciente. Eles são definidos na literatura 

americana e australiana como: fase I – o tempo do tratamento hospitalar; 

fase II: recuperação do paciente não-hospitalizado; fase III - manutenção em 



longo prazo e fase IV como fase de manutenção ou condicionamento (Pryor 

e Webber, 2002; Negrão, 2005). 

        Para a American Heart Association, os programas de Reabilitação 

devem ser compostos por uma equipe multidisciplinar (médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas e psicólogos), 

visto que estaremos tratando de doença ou enfermidade multifatorial (Balady 

et al., 2000).  

        Alguns estudo já mostraram a presença de depressão e seus sintomas, 

etilismo e prevalência de obesidade em pacientes pós infarto do miocárdio 

(Milani et al., 1996; Milani e Lavie, 1998; Pinheiro et al., 2007). Apesar do 

foco da reabilitação ser o exercício físico, ele por si só não deve ser o foco 

da reabilitação, é primordial observar a presença de outros fatores de risco 

não tão convencionais que podem estar presentes nesses pacientes. 

 

Reabilitação não supervisionada   

        Devemos considerar a possibilidade que a reabilitação cardiovascular 

seja aplicada por meio da reabilitação não supervisionada ou parcialmente 

supervisionada, visto que existe uma escassez de centros que oferecem a 

reabilitação cardiovascular, gerando uma grande demanda de pacientes que 

não tem a oportunidade de realizá-la. 

        A Diretriz de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica recomenda que 

se deva manter a prescrição individual de exercícios, com o fisioterapeuta 

e/ou professor de educação física realizando uma demonstração prática em 

sessões formais de condicionamento físico, contemplando todas as etapas 



de uma sessão de reabilitação ambulatorial convencional (aquecimento, 

exercícios aeróbicos e alongamento e/ou relaxamento final). O atendimento 

na reabilitação não-supervisionada tem objetivos de adoção e manutenção 

da prática de exercícios físicos (Carvalho, 2006). 

 

Modificação dos fatores de risco  

        A modificação dos fatores de risco pode ser um dos principais 

benefícios da reabilitação cardíaca. 

        O exercício aumenta as lipoproteínas de baixa densidade e os 

triglicerídeos, com pequenas alterações de colesterol total. Em pacientes 

obesos tais benefícios são ainda maiores, quando associados à perda de 

peso. Aumentos no nível de atividade física melhoram a sensibilidade à 

insulina, muitas vezes prevenindo o diabetes mellitus não insulino-

dependente. O exercício de resistência intenso em pessoas mais velhas 

melhora a fibrinólise, possivelmente reduzindo os riscos de trombose aguda 

(Frontera et al.,1999). 

             Os mecanismos fisiológicos responsáveis pela redução da pressão 

arterial sistólica, em hipertensos submetidos ao condicionamento físico, não 

são ainda bem conhecidos. Como efeito do exercício realizado de modo 

regular, tem sido demonstrado diminuição da resposta de pressão arterial, 

dos níveis de noradrenalina circulantes, e redução da resistência vascular 

periférica (Monteiro, 2004). 

        Além desses efeitos sobre os fatores de risco, algumas outras possíveis 

ações são atribuídas ao condicionamento físico e têm particular importância 



em portadores de doença coronariana. Entre estas ações, destacam-se: 

redução da coagulação sangüínea, redução da isquemia e aumento da 

tolerância à angina induzidos pelo exercício. A soma destes benefícios 

poderia retardar a evolução da aterosclerose e diminuir o risco relacionado a 

esta condição (Alfieri et al., 2002). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 

        O conceito tradicional de promoção de saúde (PS) foi proposto, 

inicialmente, por Leavell e Clark, em meados do século XX, ao 

desenvolverem o modelo de história natural da doença. 

        A partir desta perspectiva da história natural, Leavell e Clark 

propuseram medidas de intervenção nos diferentes estágios da doença, em 

três diferentes níveis de aplicação de medidas preventivas: a Prevenção 

Primária, ou primeiro nível, que abrange promoção da saúde e medidas de 

proteção específica; Prevenção Secundária, com diagnóstico e tratamento 

precoce, e limitação da validez, e a Prevenção Terciária, que consiste na 

reabilitação (Leavell e Clark,1976). 

        O conceito de promoção da saúde aparece como um dos níveis da 

prevenção primária, definido como “medidas destinadas a desenvolver uma 

saúde ótima”. Alguns procedimentos são apontados por eles como 

importantes, tais como: nutrição adequada, boa educação, prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis, lazer, boas condições de trabalho, boa 

moradia, realização de exames periódicos. Trata-se, portanto, de ações que 

visam o indivíduo, o que é exatamente o oposto do conceito atual de 

promoção da saúde que visa o coletivo, o bem comum (Buss, 2003; 

Westphal, 2006).    

 

 



        Este conceito de promoção da saúde se modificou e se desenvolveu de 

forma mais vigorosa nos últimos 25 anos, nos países desenvolvidos, 

particularmente no Canadá, nos Estados Unidos e nos países da Europa 

Ocidental (Buss, 2003).  

        Em 1974, com o Informe Lalonde, surge o movimento moderno da 

promoção de saúde, no Canadá. Os conceitos de “campo de saúde” deste 

relatório são classificados em quatro partes: a biologia humana (fatores 

genéticos e função humana); ambiente (natural e social); estilo de vida e 

organização dos serviços de saúde (Lalonde, 1974). Apesar da evolução de 

conceitos, o foco deste relatório era a mudança de estilos de vida, com 

ênfase no indivíduo, o que nos indica perspectivas comportamentais, 

baseadas na prevenção.  

        A I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 

1986, teve como principal resultado a Carta de Ottawa, que se tornou desde 

então, referência básica e fundamental no desenvolvimento dos preceitos de 

promoção da saúde em todo o mundo. 

        A Carta de Ottawa define PS como “o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste processo”, enfatiza a 

importância da promoção à saúde e considera, principalmente, a influência 

dos fatores sociais sobre a saúde dos indivíduos e população (WHO,1986). 

        Depois das várias conferências internacionais sobre Promoção da 

Saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) preconizou os seguintes 

princípios caracterizadores de ações de PS: (1) Concepção holística de 



saúde: ações devem se voltar para múltiplas causas do processo saúde-

doença, fomentando o indivíduo em sua saúde física, mental, social e 

espiritual, (2) Eqüidade: criação de oportunidades iguais para que todos 

tenham saúde, o que está diretamente relacionado com a distribuição dos 

determinantes de saúde na população (renda, habitação, educação), (3) 

Intersetorialidade: compreendida amplamente como a articulação dos 

serviços de saúde, (4) Participação social: juntamente com o 

“empowerment”, são considerados elementos-chave, e a participação social 

efetiva e concreta estabelecida como objetivo primordial da promoção da 

saúde é compreendida como o envolvimento dos atores diretamente 

interessados – membros da comunidade e organizações afins, formuladores 

de políticas, profissionais de saúde no processo de tomada de decisões, 

implementação e avaliação de políticas públicas e (5) Sustentabilidade: 

refere-se à continuidade das políticas públicas, e que em promoção da 

saúde, seria especialmente importantes tendo em vista que as iniciativas 

dessa área dirigem-se a questões de natureza complexa, envolvendo 

processos de transformação coletivos, com impactos a médio e longo prazo 

(Sícoli e Nascimento, 2003 ; Westphal; 2006).   

        É importante revisitar os cinco campos de ação da Promoção da saúde 

inscritos na Carta de Ottawa. São eles: 

        1. Construção de políticas públicas saudáveis: A saúde deve ser 

prioridade na agenda de políticos e dirigentes, ação que aponta para a 

eqüidade em saúde, distribuição mais eqüitativa de renda e políticas sociais. 

No Brasil, podemos citar como exemplos de políticas saudáveis o Estatuto 



da Criança e do Adolescente, a Política Nacional de Trânsito e a Política 

Nacional de Promoção da Saúde. 

        2. Reforço da ação comunitária: Envolve a participação da comunidade, 

atores do Estado e sociedade civil, no desenvolvimento das prioridades, 

tomada de decisões, definição e implementação de estratégias de promoção 

da saúde que visem incrementar o poder das comunidades. 

        3. Criação de ambientes saudáveis: É necessário que exista uma 

preocupação com a saúde dentro de relações entre população e meio 

ambiente. A comunidade deve refletir sobre problemas e potencialidades nos 

espaços de convivência – escolas, hospitais, unidades de saúde, locais de 

trabalho e lazer – com o intuito de fazê-los mais produtivos e saudáveis. 

        4. Desenvolvimento de habilidades pessoais: Através da divulgação de 

informação, estratégias educativas e intensificação das habilidades vitais, 

possibilitando e capacitando os indivíduos a um maior controle sobre sua 

saúde.  

        5. Reorientação dos serviços de saúde: Representa a ampliação de 

acesso aos serviços de saúde, através do incremento das atividades 

preventivas através da abordagem e conceitos da promoção de saúde.  O 

papel do setor saúde deve mover-se, gradativamente, no sentido de ampliar 

e promover a saúde dos indivíduos e pacientes, além de suas 

responsabilidades cotidianas, como provimento de serviços clínicos e de 

urgência. 

        O conceito de PS da Carta de Ottawa difere do conceito de Leavell e 

Clark na medida em que valoriza a autonomia e a participação do indivíduo e 



da comunidade no processo de alcance e melhora de sua saúde, e, também 

porque, segundo os campos de ação propostos pela Carta, diversos são os 

responsáveis pela promoção: o indivíduo, a comunidade, os serviços de 

saúde e o setor político.    

        Segundo Campos et al (2004), para falar de promoção da saúde no 

Brasil, é necessário fazer uma reflexão sobre a criação e luta contínua do 

campo da Saúde Coletiva pela melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS). 

É também indissociável dentro deste contexto, o enfrentamento de 

iniqüidades históricas de grandes proporções no Brasil, que impõem 

desafios cotidianos não só ao setor saúde, mas a todos aqueles que 

constroem políticas públicas.  

        Em 2006, o Ministério da Saúde propôs a criação da Política Nacional 

de Promoção da Saúde (PNPS), que tinha como objetivo geral promover a 

qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados 

aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de 

trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e 

serviços essenciais (Brasil, 2006). 

        As ações específicas propostas pela PNPS para o biênio 2006-2007 

foram voltadas a: 

        - divulgação e implementação da PNPS 

        - alimentação saudável 

        - prática corporal/ atividade física 

        - prevenção e controle do tabagismo 



        - redução da morbi-mortalidade em decorrência do uso abusivo de        

álcool e outras drogas 

        - redução da morbi-mortalidade por acidentes de trânsito 

        - prevenção da violência e estímulo à cultura de paz 

        - promoção do desenvolvimento sustentável 

        A temática da PS é bastante atual, e cada vez mais vem ganhando 

espaço nas pesquisas e dentro do campo da Saúde Coletiva, procurando 

enfatizar ações positivas relacionadas à saúde, tanto individual como 

coletiva, diferentemente do modelo de atenção em saúde centrado na 

assistência individual e curativa.  

        A promoção de saúde constitui um instrumento promissor para 

enfrentamento dos diversos problemas de saúde que afetam as 

comunidades. Propõe a articulação e envolvimento de saberes entre 

profissionais e população, para enfrentamento e resolução de questões em 

busca de uma qualidade de vida cada vez maior. 

        O presente estudo utilizará como referencial teórico as definições e os 

conceitos preconizados pela Carta de Ottawa (1986) para análise e 

discussão dos dados. Daremos enfoque especial a um campo de ação da 

Promoção da saúde: o desenvolvimento de habilidades pessoais, na medida 

em que investigamos as percepções e o autocuidado dos pacientes que 

estão recebendo as atividades e a contribuição destas ações do hospital 

neste contexto. 

 



1.3.1 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃ O E 

CONTROLE DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

        Entende-se por educação em saúde combinações de experiências de 

aprendizagem delineadas, que visam facilitar ações voluntárias que 

conduzem à saúde (Candeias, 1997). 

        A partir de 1960 no Brasil, algumas atividades de educação em saúde 

vêm sendo baseada na pedagogia da problematização, resgatando as idéias 

de Paulo Freire e outros educadores da mesma ideologia. Para Freire 

(1969), o propósito da educação é a libertação humana, ou seja, as pessoas 

passam a ser sujeitos do seu próprio aprendizado. Suas reflexões 

baseavam-se nos processos de educação participativa e emancipatória, nas 

quais as pessoas são capazes de pontuar problemas e criar soluções, 

transformando-se e modificando realidades opressoras. 

        A educação em saúde atendendo à perspectiva ampla da promoção da 

saúde precisa considerar a humanidade dos envolvidos, o conhecimento 

popular, o seu valor específico e sua potencialidade de transformar e ser 

transformado em contato com o conhecimento da ciência (Westphal,1998). 

        A educação em saúde é um importante instrumento que pode e deve 

ser usado com o intuito de aumentar o autocuidado e a saúde dos 

indivíduos. É importante que as ações de educação em saúde, para serem 

realmente eficazes, devam considerar as perspectivas e anseios dos 

indivíduos, devam ser problematizadoras e terem o diálogo como base, 

levando em conta a realidade na qual a população está inserida.  



        Especificamente no combate às doenças cardiovasculares, aonde os 

fatores de risco modificáveis desempenham um papel determinante no seu 

aparecimento, a educação é uma importante ferramenta dos profissionais de 

saúde. 

        Pesquisas e experiências realizadas em diversos países, e com êxito 

na reversão e mudanças positivas nas tendências de morbi-mortalidade por 

DCV, demonstram que alguns aspectos são essenciais para o 

desenvolvimento de estratégias efetivas de promoção da saúde nesta área:  

        - a maioria dos fatores de risco influencia durante o curso de vida dos 

indivíduos, com intensidades variáveis; 

        - a aquisição de hábitos saudáveis de vida tem retorno direto sobre a 

saúde do indivíduo, em qualquer época da vida, e sobre qualquer condição 

preexistente de saúde; 

        - o ambiente físico, socioeconômico e cultural, tem ampla influência 

sobre comportamento e estilo de vida de indivíduos; 

        - as medidas de intervenção nas comunidades devem ter 

sustentabilidade a longo prazo, e devem incluir, especialmente, aqueles com 

menores possibilidades de escolha em razão da pobreza e da exclusão 

social; e 

        - a parceria entre atores sociais e econômicos, locais e nacionais, é 

necessária para intervenções sustentáveis (Marmot, 2001; Lenfant, 2001; 

Yusuf, 2002).  

        

 



1.4 O FISIOTERAPEUTA COMO PROMOTOR DE SAÚDE 

 

 

        A Fisioterapia no Brasil, reconhecida como profissão, é relativamente 

nova, quando comparada a outras áreas da saúde, como Medicina e 

Enfermagem.  

        Frente a acontecimentos mundiais, como as epidemias de poliomielite e 

as grandes guerras, com um grande número de seqüelados e deficientes 

físicos, houve uma necessidade de melhoria na formação dos 

fisioterapeutas, anteriormente considerados profissionais de nível técnico 

(Rebelatto e Botomé, 1999). 

        No Brasil, o curso de Fisioterapia é fundamentado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino de graduação em Fisioterapia, 

instituída pela resolução CNE/CES nº 4, de 19 de fevereiro de 2002. De 

acordo com estas diretrizes, o profissional fisioterapeuta egresso da 

universidade tem um perfil generalista, humanista, crítico e reflexivo, e é 

capaz de atuar em todos os níveis de atenção em saúde, com base no rigor 

científico e intelectual. 

        O objetivo universal da Fisioterapia é identificar e maximizar o potencial 

do movimento humano dentro das esferas de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação. No entanto, existe uma tendência do ensino 

superior em Fisioterapia na valorização do individual, do tratamento e 

reabilitação, e na utilização de métodos e técnicas avançadas. Isto reflete no 



profissional que atua nos serviços de saúde, e o que vemos na prática 

clínica, são fisioterapeutas essencialmente reabilitadores. 

        Uma definição mais completa e moderna, da American Physical 

Therapy Association (APTA), diz que Fisioterapia é uma “profissão da saúde, 

cujo principal objetivo é a promoção da saúde e da função, por meio da 

aplicação de princípios científicos para evitar, identificar, avaliar, corrigir ou 

minimizar a disfunção aguda ou crônica dos movimentos” (Augustine, 2000). 

        Embora fisioterapeutas devam estar comprometidos em promover 

atividade física e o exercício, na prática os serviços de Fisioterapia 

geralmente focam na recuperação e manutenção da função e qualidade de 

vida nos indivíduos com perdas e distúrbios de movimento.  

        Existem áreas dentro da Fisioterapia, já consagradas como áreas de 

“prevenção” e “promoção da saúde”, como por exemplo, a prevenção de 

lesões por esforços repetitivos (LER) e doenças osteomusculares 

relacionadas ao trabalho (DORT). O trabalho e especificidades do 

profissional da área estão bem estabelecidos dentro de empresas e locais 

de trabalho (Dias, 2001; Ruiz, 2003). Outra área que vem crescendo 

bastante dentro da Fisioterapia, e que tem destaque na promoção de saúde, 

é o trabalho dos fisioterapeutas com as gestantes antes, durante e após o 

parto. 

        Na área de Fisioterapia Cardiovascular o fisioterapeuta atua bastante 

na Reabilitação Cardíaca, durante a fase intra-hospitalar e ambulatorial. O 

seu papel como promotor de atividade física e como educador em saúde 

ainda é bastante tímido, e precisa ainda ser ampliado e explorado. Devido a 



sua formação e experiência, o potencial do fisioterapeuta para atuar 

preventivamente, antes das doenças cardiovasculares se instalarem é muito 

grande. E, mesmo na prevenção secundária e terciária, o papel do 

fisioterapeuta na manutenção da saúde através de exercícios e atividades 

de educação em saúde é indiscutível, porém pouco desenvolvido. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS  

 

Geral:  

 

        - Identificar as ações relacionadas à Promoção da Saúde realizadas 

pelo serviço de Fisioterapia em uma instituição de referência em Cardiologia 

e verificar as percepções de profissionais e pacientes neste contexto 

 

Específicos:  

     
        - Descrever as ações realizadas por fisioterapeutas relacionadas à 

Promoção da Saúde durante todo o atendimento do paciente cardiopata 

  
        - Propor um protocolo de ações de Promoção da Saúde em Cardiologia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MÉTODOS 

 

3.1. Caracterização do estudo 

        O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, que 

possui como temática Práticas de promoção da saúde em uma instituição 

hospitalar de referência em Cardiologia. Nossa intenção inicial era fazer o 

estudo em três hospitais de referência em Cardiologia, mas em um contato 

inicial em um dos hospitais, conversamos com o chefe do setor que nos 

explicou como era a rotina de atendimento relacionada ao setor de 

Fisioterapia, e constatamos que os objetivos do estudo não seriam 

alcançados, visto que não havia ações de promoção de saúde oferecida pelo 

setor.  

        No outro hospital contatado, não nos foi permitido a realização da 

pesquisa, não nos sendo revelados os motivos. Desta forma, optamos pelo 

estudo de caso único da instituição, aprofundando o estudo através de mais 

de uma forma de coleta de dados, que descreveremos a seguir.        

 

3.2 Local do estudo 

        O estudo foi realizado em um hospital de referência em Cardiologia, 

localizado no município de São Paulo - SP. Para que se entenda o porquê 

da escolha desta instituição como local de estudo, faz-se necessário 

entender alguns aspectos e números relativos ao funcionamento e 

importância no contexto de atendimento de Fisioterapia deste hospital no 



município de São Paulo. O nome da instituição foi preservado por motivos 

éticos. 

 

3.2.1 A instituição hospitalar 

        A escolha da instituição foi justificada pela grande referência do hospital 

na área de Cardiologia, e em especial, porque o hospital se destaca na área 

de Fisioterapia Cardiovascular, e fazia-se necessário uma plena atuação do 

fisioterapeuta nesta área, visto que um dos objetivos era correlacionar a área 

de reabilitação com a promoção da saúde, focando ações de fisioterapeutas. 

        A instituição pertence à secretaria de saúde do estado de São Paulo, e 

atende pacientes da rede pública de saúde. São pacientes que necessitam 

de atendimento de urgência, cirurgias ou tratamento ambulatorial em 

Cardiologia. O perfil destes pacientes é bastante variável, variando de 

crianças a idosos, com diversas patologias (hipertensão arterial, insuficiência 

cardíaca, infarto do miocárdio, síndrome metabólica, e até transplantes 

cardíacos). 

        A grande maioria dos pacientes é de baixa renda, são pessoas 

carentes, que necessitam muito de atendimento médico e ambulatorial. 

Como veremos a seguir, o setor de Fisioterapia atende muitos pacientes ao 

mês, conta com poucos profissionais e a demanda é muito grande. 

Alguns números do serviço de Fisioterapia no mês de  Julho/2008 

        Na Unidade Coronariana foram realizados 126 atendimentos 

fisioterapêuticos (Gráfico 1), sendo 45 atendimentos de fisioterapia 



motora/reabilitação cardíaca e 81 atendimentos de fisioterapia respiratória. 

(Gráfico 2). 

        Na enfermaria de insuficiência cardíaca, foram realizados 786 

atendimentos fisioterapêuticos (Gráfico 1), sendo 597 atendimentos de 

fisioterapia motora/reabilitação cardíaca e 189 atendimentos de fisioterapia 

respiratória (Gráfico 2). 

        No ambulatório de hipertensão arterial foram realizadas 154 sessões 

que incluem atividades com dois grupos de pacientes que realizam 

atividades físicas, e 42 consultas individuais com fisioterapeuta no 

ambulatório. 

        Na enfermaria do pós-operatório de transplantes cardíaco foram 

realizados 68 atendimentos fisioterapêuticos (Gráfico 1), sendo 23 

atendimentos de fisioterapia motora/reabilitação cardíaca e 45 atendimentos 

de fisioterapia respiratória (Gráfico 2). 

Gráfico 1: Número total de atendimentos do Serviço de Fisioterapia em julho/2008 
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Gráfico 2: Tipo de atendimento fisioterapêutico em cada unidade hospitalar em julho/2008 
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        Existiam no quadro fixo do setor dez profissionais fisioterapeutas 

plantonistas, e o hospital recebia dez residentes de Fisioterapia 

Cardiovascular anualmente. Esses residentes eram supervisionados pelos 

fisioterapeutas fixos e passavam por treinamento em todos os setores do 

Departamento de Fisioterapia dentre os quais: Unidade Coronariana (UCO), 

enfermarias (pré e pós operatório de cirurgia cardíaca), ambulatórios de 

hipertensão arterial e de reabilitação cardíaca. 

 

3.3 Entrada no campo de estudo 

        Antes de começar a pesquisa, e até mesmo para solicitar o 

consentimento do chefe do setor de Fisioterapia da instituição, foi realizada 



uma reunião inicial com o mesmo, na qual foram esclarecidos quais os 

objetivos da pesquisa e qual seria a forma de coleta de dados. 

        Nesta mesma reunião, foi realizada uma mini-entrevista, a qual se fazia 

necessária, para saber se o hospital oferecia ações de promoção da saúde 

aos pacientes e para a comunidade em geral, quais seriam elas e se o 

fisioterapeuta estava presente nestas ações. Desta forma, o projeto foi 

entregue ao chefe do setor de Fisioterapia, e encaminhado ao Comitê de 

Ética em pesquisa da instituição, com o devido consentimento do mesmo 

para a realização do estudo (Apêndice 04). 

 

 

3.3.1 Sujeitos da pesquisa 

        Os sujeitos da pesquisa foram oito fisioterapeutas que trabalhavam na 

instituição, dentre estes o chefe do setor de Fisioterapia, e sete pacientes da 

instituição. 

        Os setes pacientes entrevistados faziam tratamento no hospital no 

momento da coleta de dados e foram selecionados através de um critério 

único de participar ou ter participado de uma ou mais ações de promoção de 

saúde. Deveriam estar dispostos e aceitarem responder a entrevista e 

possuir um nível de consciência e orientação adequadas . Estes pacientes 

foram identificados através dos números um a sete e serão apresentados no 

capítulo resultados e discussão. 



        Os sete fisioterapeutas observados e entrevistados trabalhavam na 

instituição e participam ou já haviam participado de uma ou mais ações de 

promoção de saúde oferecidas pelo hospital. 

 

3.4 O trabalho de campo 

        Para Becker (1994), o cientista social que realiza um estudo de caso de 

uma comunidade ou organização pode fazer uso do método de observação 

participante em uma de suas muitas variações, muitas vezes em ligação 

com outros métodos mais estruturados, tais como entrevistas. Foram 

utilizadas para a coleta de dados estas duas técnicas, a entrevista e a 

observação, que se complementaram e permitiram uma compreensão maior 

do caso em estudo. 

        O trabalho de campo foi realizado em aproximadamente três meses, 

com intervalos entre eles, devido à dinâmica do curso de mestrado 

(disciplinas, cursos, simpósios), e das próprias ações de atendimento do 

hospital. Iniciou-se em julho de 2008 e encerrou-se em abril de 2009.  

        Para a coleta de dados, realizamos a triangulação metodológica, que, 

segundo Denzin (1978), é a inserção de múltiplas técnicas, observadores e 

métodos para ampliar as referências e a visão sobre a realidade social em 

investigação. 

        A triangulação geralmente tem sido considerada um processo que 

utiliza múltiplas percepções para esclarecer os significados e verificar a 

reprodutibilidade de uma observação ou interpretação. Mas, reconhecendo 

que as observações ou interpretações não são perfeitamente reproduzíveis, 



a triangulação serve também para esclarecer significados através da 

identificação de diferentes maneiras do fenômeno que está sendo estudado. 

Em estudos de caso, isto pode ser feito utilizando várias fontes de dados 

(Yin, 1984).  

  

3.4.1 A observação 

        Durante o trabalho de campo, foi realizada uma observação 

participante, na qual o expectador mantém certa distância do objeto, 

priorizando observação à participação (Cruz Neto, 1997). Em algumas ações 

era impossível passar despercebida, inclusive porque muitos pacientes já 

eram acostumados uns com os outros e com os próprios profissionais. 

        Cogitou-se inicialmente fazer somente uma entrevista com os 

profissionais e pacientes sobre as ações de promoção de saúde, mas para 

se aproximar do cotidiano, atendimento e realização destas ações, optou-se 

por realizar também a observação. Além disso, um dos objetivos da 

pesquisa foi propor um protocolo baseado no que foi visto e no que podia ou 

não ser melhorado, e nada substitui o contato com a realidade e possíveis 

mudanças da mesma.  

        Vale ressaltar que observamos as ações que eram realizadas em 

grupo, por uma equipe multidisciplinar, ou com a presença somente do 

fisioterapeuta com os pacientes. No caso dos atendimentos que o 

fisioterapeuta realizava individualmente, como por exemplo, na consulta 

individual com o paciente no ambulatório de hipertensão, estes não foram 



considerados, uma vez que podiam ser modificados no momento da 

observação. 

        A observação seguia um roteiro inicial, e seu registro foi feito em um 

diário de campo, que continha além de questões objetivas, questões de 

natureza reflexiva da pesquisadora. 

  

3.4.2 Entrevistas  

        A entrevista semi-estruturada contém perguntas abertas e fechadas em 

seu roteiro, permitindo certa “liberdade” ao entrevistado, de forma que este 

pode se expressar sobre o tema, sem respostas pré-impostas por questões 

fechadas (Minayo, 2000). 

        Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, baseadas em dois 

roteiros prévios, um para a entrevista com os fisioterapeutas (apêndice 5) e 

o outro para entrevista com os pacientes (apêndice 6), contendo questões 

norteadoras ao tema e aos propósitos da pesquisa. 

        As entrevistas com os fisioterapeutas não foram agendadas 

previamente. Logo após a observação, o profissional era abordado e 

convidado a responder à entrevista. Os profissionais já sabiam da realização 

da pesquisa no setor, então esse contato foi tranqüilo e natural. As 

entrevistas foram realizadas na sala do chefe do setor de Fisioterapia e 

tiveram duração média de aproximadamente meia hora cada. 

        O roteiro da entrevista com os fisioterapeutas continha questões 

relacionadas às ações de promoção de saúde de um modo geral; ações de 

promoção de saúde que o hospital oferecia; barreiras ou obstáculos 



relacionados à realização destas ações; as dificuldades ou não, que os 

pacientes apresentavam para adesão ao seu tratamento, baseados em sua 

experiência, e como estava a percepção destes profissionais em relação ao 

autocuidado dos pacientes.  

        As entrevistas com os pacientes foram realizadas em duas situações 

distintas: na primeira, os pacientes estavam internados no hospital, então 

foram feitas à beira do leito; e na segunda situação, os pacientes faziam 

tratamento ambulatorial, portanto não estavam internados, e responderam à 

entrevista em uma sala do ambulatório de hipertensão arterial. Estas 

entrevistas tiveram uma duração média de aproximadamente quarenta 

minutos cada. É importante ressaltar que os pacientes internados e que 

responderam à entrevista estavam estáveis clinicamente, bem orientados, 

conscientes e todos esperam receber alta hospitalar brevemente. 

        O roteiro da entrevista com os pacientes continha questões 

relacionadas a seu tratamento, quais atividades participava ou participou no 

hospital, de que forma essas ações de promoção de saúde acrescentaram 

algo de positivo em sua saúde e seu tratamento, se existiam dificuldades em 

seu autocuidado e como estes pacientes percebiam as mudanças em seu 

estilo de vida, antes e  após a entrada na instituição. 

        Todas as entrevistas foram gravadas em aparelho digital com a 

anuência dos sujeitos, armazenadas pela pesquisadora, e, logo após sua 

realização, transcritas pela mesma. 

        

 



3.5. Análise dos dados  

        Posteriormente à fase de trabalho de campo e coleta de dados, 

registros no diário de campo e transcrição das entrevistas, realizou-se uma 

leitura exaustiva de todo aquele material com o intuito de compreender 

aquele estudo de caso e suas peculiaridades, e aquele material das 

entrevistas foi analisado segundo a técnica da Análise Temática . 

 De acordo com Minayo (2000): 

 
 
 
Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de 
sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou  
freqüência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico 
visado. [..] a presença de determinados temas denota os valores 
de referência e os modelos de comportamento presentes no 
discurso.  

  

        Através de análise das leituras das falas e anotações da observação, 

procurou-se extrair os temas e situações de maior importância e que 

pudessem responder às questões iniciais da pesquisa. 

        A análise temática segue 3 etapas: A pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Seguindo todo 

estes procedimentos metodológicos emergiram dois grandes temas: “A 

visão dos profissionais frente à promoção da saúde”   e “As ações de 

promoção de saúde e o autocuidado dos pacientes: co nvivendo com 

uma doença crônica”  

 

3.6 Aspectos Éticos  

        Os profissionais e pacientes foram abordados individualmente pelo 

pesquisador responsável. Foram explicados todos os procedimentos e 



objetivos, assim como os benefícios do estudo, que todo dado colhido ou 

fornecido por ele seria mantido em sigilo absoluto, e após sua autorização, 

eles assinaram o termo de consentimento (Apêndice 03). Dessa maneira, os 

direitos do profissional e paciente, e a ética da pesquisa foram preservados 

como preconiza a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(Conselho Nacional de Saúde,1996),órgão que rege a pesquisa em seres 

humanos no Brasil e a Declaração de Helsinki (World Medical Association, 

1997). 

        O presente projeto de pesquisa foi encaminhado e aprovado pela 

Comissão de Ética para análise de projetos de pesquisa – CAPPesq  do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, cadastrado sob o número 1217/07, bem como aprovado pelo comitê 

de ética do hospital, cadastrado sob o número 3786 e o estudo só teve início 

após a aprovação por estes comitês. Optamos por preservar o nome da 

instituição hospitalar na qual foi realizada a pesquisa. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 As ações de promoção de saúde oferecidas pela i nstituição 

        Após entrevista com a coordenadora do serviço de Fisioterapia da 

instituição e estágio de observação e acompanhamento dos fisioterapeutas, 

verificamos que o setor possui sete atividades de promoção da saúde 

oferecidas aos pacientes. Algumas atividades possuem uma equipe 

multidisciplinar, na qual o papel do fisioterapeuta está bem estabelecido, e 

em outras somente os fisioterapeutas estão envolvidos. 

        Dentre as atividades de promoção da saúde realizadas pelos 

fisioterapeutas estão: 

1) Aula mensal: tratamento da hipertensão arterial  

2) Aula quinzenal de pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca 
 
3) Grupos de atividade física (3x /semana) 
 
4) Programa Anti-Tabagismo  
 
5) Reabilitação Cardíaca  
 
6) Dias temáticos (Combate ao Tabagismo e da Hipertensão)  
 
7) Grupo GLPP *  (*Glicemia, Peso, Lípides, Pressão e Peso) 
 
            Na página seguinte, o quadro 1 mostra um resumo das atividades de 

promoção de saúde oferecidas pelo hospital, qual o setor do hospital 

responsável pela atividade, quais os profissionais presentes em cada uma, 

qual o público-alvo e o objetivo de cada ação. 

 
 
 



Quadro1: Resumo das atividades de promoção da saúde realizadas por 
fisioterapeutas na instituição 
 

ATIVIDADES 
SETOR DO 

HOSPITALQUE 
PROMOVE 

PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

PÚBLICO-
ALVO OBJETIVOS 

 
Aula mensal: 

tratamento da 
hipertensão 

arterial 

 
Ambulatório de 

Hipertensão Arterial 

 
Cardiologista, 

fisioterapeuta, psicóloga, 
nutricionista e enfermeira 

 
Hipertensos  

 
Orientação 

relacionada ao 
controle e 
tratamento dos 
fatores de risco 
para a 
hipertensão 
arterial 

 
Aula quinzenal 

de pré e pós- 
operatório de 
cirurgia cardíaca 

 
Serviço de 

Fisioterapia 

 
Fisioterapeuta 

 
Coronariopatas, 

valvopatas 
 

 
Orientações 

pré e pós 
operatórias, 
demonstrar os 
benefícios e a 
importância dos 
exercícios físicos  

 
 
Grupo de 

atividade física  
(3x /semana) 
 

 
Ambulatório de 

Hipertensão Arterial 

 
Fisioterapeuta 

 
Hipertensos 

 
Controle da 

pressão arterial 
através dos 
exercícios 

 
Programa Anti-

Tabagismo 

 
Ambulatório de 

Hipertensão Arterial 

 
Cardiologista, 

fisioterapeuta, psicóloga, 
nutricionista e enfermeira 

 
Tabagistas 

 
Ajudar os 

tabagistas a parar 
de fumar 

 
Dias temáticos 

(Combate ao 
Tabagismo e da 
Hipertensão) 

 
Ambulatório de 

Hipertensão Arterial 

 
Cardiologista, 
Fisioterapeuta, 

psicóloga, educador 
físico, enfermeira, 
nutricionista 

 
Comunidade em 

geral 

 
Orientações 

relacionadas à 
prevenção e 
tratamento da 
hipertensão e 
tabagismo 

 
Reabilitação 

Cardíaca 

 
Serviço de 

Fisioterapia 

 
Fisioterapeuta e 

educador físico 

 
Pacientes com 

insuficiência 
cardíaca, 
coronariopatas, 
valvopatas, 
transplantados 

 
Promover a 

reabilitação 
através do 
exercício físico 

 
 
 

  
Grupo GLPP                    

 
Ambulatório de 

Hipertensão Arterial 

 
Enfermagem, 

Fisioterapeuta, psicóloga, 
nutricionista 

 
Pacientes com 

síndrome 
metabólica 

 
Controle da 

glicemia, lipídios, 
peso e pressão 

Fonte: Instituição, 2009 
 



1) Aula mensal: tratamento da hipertensão arterial  

        Realizada por uma equipe multidisciplinar composta por: enfermeira, 

psicóloga, nutricionista, cardiologista e fisioterapeuta. Esta aula foi oferecida 

para pacientes que estavam começando a fazer tratamento no hospital, e os 

acompanhantes também foram convidados a participar, visto que o cuidador 

tem um importante papel no tratamento do paciente hipertenso. Esta aula 

durou aproximadamente duas horas, foi realizada em um auditório do 

hospital, e ficou completamente lotada durante sua realização, com 

aproximadamente cem pessoas no total. No mês de Julho de 2008, por 

exemplo, estiveram presentes noventa e seis hipertensos nesta aula. 

        Os pontos abordados de uma forma geral diziam respeito ao 

funcionamento do hospital, marcação de consultas, cuidados ao realizar 

exames e orientações específicas com cada profissional da equipe. 

        O serviço de enfermagem abordou a parte prática de funcionamento do 

serviço do hospital, preparação do paciente para exames laboratoriais, 

importância do uso do cartão de identificação do paciente em cada 

procedimento realizado no hospital, marcação de consultas e retorno, uso da 

farmácia do hospital e necessidades eventuais sobre relatório para perícias 

de ida ao dentista e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

        O serviço de Psicologia falou da influência do estresse e ansiedade no 

controle da pressão arterial, sinais e formas de preveni-lo ou amenizá-lo. A 

depressão também foi um assunto abordado na palestra. 

        O serviço de Nutrição, essencial no acompanhamento e controle da 

pressão arterial do paciente, enfatizou a importância de uma alimentação 



saudável e a profissional indicou alimentos que deviam ser evitados, 

abolidos e aqueles que poderiam ser ingeridos.  

        O serviço de Cardiologia conceituou a hipertensão arterial, revelou as 

estatísticas da doença no Brasil, conseqüências da doença e a importância 

das mudanças no estilo de vida para um bom controle da cardiopatia. 

Abordou temas gerais, como alimentação, tratamento medicamentoso e 

atividade física. 

        O serviço de Fisioterapia abordou temas referentes à prática de 

atividade física: benefícios do exercício físico, tipos, recomendações em 

relação a uso de calçados e roupas adequados, precauções referentes a 

sintomas sentidos durante a atividade física, importância do alongamento 

antes e após o exercício. Ao final da palestra, o fisioterapeuta convidou os 

pacientes para fazerem parte de um programa do ambulatório de 

hipertensão que promove uma prática supervisionada de atividade física, 

durante três meses, no hospital. 

        Como dito anteriormente, esta aula era uma forma de apresentar aos 

novos pacientes do hospital como era o funcionamento da instituição e tinha 

o propósito também de promover orientações gerais sobre o tratamento 

medicamentoso e não-medicamentoso da hipertensão arterial. Conforme 

observado, a aula era bastante longa e cansativa, com duração aproximada 

de duas horas e com cinco profissionais diferentes. Uma vez que o auditório 

ficou completamente lotado, era difícil uma maior integração do profissional 

com o paciente, podendo até inibir um esclarecimento maior com possíveis 

dúvidas que poderiam surgir durante a palestra. 



        Um programa de educação em saúde eficaz deve levar em 

consideração o contexto no qual aquele sujeito está inserido, e, acima de 

tudo, fazer com que haja uma comunicação entre profissional e sujeito, e 

não apenas uma transmissão de saberes.  

        O termo “educação em saúde” geralmente é utilizado de forma bastante 

limitada, focando suas ações de aprendizagem voltadas à mudança de 

comportamentos individuais (Pelicioni et al.,2008). Para Alves (2005) educar 

para a saúde significa ir além da assistência curativa, significa priorizar 

intervenções preventivas e promocionais. 

        Infelizmente, ainda hoje, os programas de promoção de saúde estão 

muito focados em mudanças de comportamento e de estilo de vida, no que o 

paciente pode e no que não pode fazer, e, especialmente quando falamos 

de doença cardiovascular, são baseados nos fatores de risco: não fumar, 

não beber, procurar levar uma vida com menos estresse, prática de 

atividade física, adesão a uma dieta saudável, controle do peso, pressão 

arterial e colesterol.  

        O que pudemos perceber nesta aula é que existiam muitas dúvidas 

entre os pacientes, os profissionais estavam muito preocupados em “passar” 

a informação correta, mas não havia uma interação maior com os pacientes, 

nem estímulo ao diálogo, e o foco maior era na doença e não na saúde. 

        Uma sugestão seria organizar esta palestra com uma duração menor, 

tornando a atividade menos cansativa e mais estimulante. Grupos menores 

facilitariam o diálogo e o tira-dúvidas dos pacientes. A palestra deveria 

abordar além de fatores de risco, outros temas relacionados à saúde de uma 



forma geral, como a importância de um bom relacionamento com a família, 

sugestões de lazer e atividade ocupacional. 

2) Aula quinzenal de pré e pós-operatório de cirurg ia cardíaca 

        Aula ministrada por residentes de fisioterapia cardiovascular do 

hospital, e supervisionada por um fisioterapeuta preceptor, efetivo do 

hospital, destinada a pacientes que fizeram intervenções cirúrgicas 

(coronariopatas, valvopatas) e acompanhantes, durante o período do pré e 

pós-operatório destes pacientes internados no hospital.  

        Na aula foram abordados quais os principais fatores de risco 

cardiovascular, definições de coronariopatias e procedimentos realizados na 

revascularização do miocárdio. O fisioterapeuta deu ênfase aos benefícios 

dos exercícios físicos, a forma adequada de fazer os exercícios (tipo de 

roupa apropriada, tipo de calçado, horário), recomendações de atividades 

que poderiam ser feitas em casa, atividades de lazer e no trabalho e formas 

de alongamento. Também abordou a importância da reabilitação 

cardiovascular, seus benefícios e a possibilidade deste tratamento ser feito 

na própria instituição. Ao final, o fisioterapeuta convidou os pacientes 

presentes na aula a entrarem no programa de reabilitação cardíaca do 

hospital. Após o término da aula, o fisioterapeuta entregou quatro folhetos 

autoexplicativos para os pacientes relacionados à aula. 

        O primeiro folheto (anexo 02) possuía ilustrações de recomendação e 

procedimentos que foram feitos antes, durante e após a cirurgia, como por 

exemplo: não fumar, fazer jejum completo, anestesia, recuperação em UTI e 

retorno posterior à enfermaria, realização da fisioterapia pós-cirurgia e 



acompanhamento clínico. Continha também os benefícios da reabilitação 

cardíaca durante a fase hospitalar e pós-alta: melhora da qualidade de vida, 

redução do estresse, melhora da auto-estima, maior disposição para 

realização das atividades de vida diária, diminuição ou controle dos fatores 

de risco, melhora do condicionamento físico e melhora do desempenho 

sexual.  

        O segundo folheto (anexo 03) tinha como tema especificamente a 

caminhada. Recomendava que vinte minutos seria o tempo necessário para 

promover um aumento no condicionamento físico, com uma freqüência 

mínima de três a cinco vezes por semana. Falava da importância de 

começar a realizar os exercícios aos poucos para quem é sedentário. Fazia 

recomendações a respeito de o paciente ficar atento aos sinais de cansaço 

extremo e ritmo do coração, recomendava o uso de roupas leves e tênis 

confortável durante a caminhada, e recomendava a ingesta de líquido antes, 

durante e depois da caminhada. Por fim, o folheto mostrava ilustrações de 

alongamentos para membros superiores e inferiores. 

        O terceiro folheto (anexo 04) mostrava orientações de exercícios para 

serem feitos em casa. Enfatizava a importância da prática de atividade física 

nas pessoas com cardiopatias e seus benefícios como aumento da 

qualidade de vida, sensação de bem-estar e mais disposição para as 

atividades do dia-a-dia. A bicicleta ergométrica, esteira ou caminhada eram 

os tipos de exercícios mais recomendados, a duração devia ser de quarenta 

minutos à uma hora por dia com uma freqüência de pelo menos três vezes 

por semana. Recomendava também que o paciente devia aprender a checar 



seu pulso e ficar atento à sua freqüência cardíaca ideal. Orientava sobre os 

principais sintomas a serem observados durante a atividade: dor ou aperto 

no peito, palpitações, falta de ar, vertigem ou sinal de fraqueza, suor frio, 

náuseas. Lembrava que o paciente devia estar atento à percepção do 

esforço durante o exercício através da escala de Borg, na qual a nota 13 

(ligeiramente cansativo) é a ideal, e ao final mostrava exercícios de 

alongamento para membros superiores e inferiores, e alertava para não 

“prender a respiração” durante os movimentos. 

        Por fim, foi entregue uma ficha (anexo 05), na qual os pacientes deviam 

fazer um controle diário de exercícios em casa, anotando a data de 

realização do exercício, qual a duração da caminhada, qual número na 

escala de Borg alcançou e qual foi a medida da pressão arterial antes da 

caminhada. Essa ficha serviria como monitorização da evolução do paciente 

e devia ser trazida toda vez que o paciente fosse para uma consulta com o 

fisioterapeuta, tanto no ambulatório de hipertensão ou na própria reabilitação 

cardíaca. 

        Esta aula foi realizada em uma sala pequena, próxima da enfermaria na 

qual estes pacientes estão internados. Durou aproximadamente uma meia 

hora, e nas duas atividades observadas, o grupo de pacientes era pequeno, 

em média cinco participaram de cada uma. Esta atividade, realizada 

especificamente pelos fisioterapeutas, é de grande importância, visto que 

pacientes que foram submetidos a cirurgias estão bastante frágeis, 

necessitando de uma atenção maior, e geralmente com muitas dúvidas de 



como será sua recuperação e adaptação e/ou readaptação aos novos 

hábitos de vida. 

        Foi observado mais uma vez, que o foco é na doença cardiovascular, e 

mudanças de estilo de vida. No caso, foi enfatizado a importância da prática 

de atividade física e estímulo à mesma. Como existia um grupo bem 

pequeno, era possível perceber que os pacientes se sentiam confortáveis 

em expor suas dúvidas e questionamentos, o que é bastante desejável em 

ações de educação em saúde.  

        A ficha de freqüência, na qual eles deveriam anotar os dias da 

caminhada, é de extrema importância como um estímulo inicial, porém na 

ocasião não foi explicado aos pacientes como deveria ser preenchida.  

        Em entrevista com o chefe do serviço, este nos relatou que muitos 

pacientes acabavam recebendo alta sem passar por esta aula na 

enfermaria, pois esta era realizada quinzenalmente, havendo uma 

necessidade maior de profissionais que pudessem atender os pacientes na 

enfermaria, e também participar de mais ações como esta, dentro de seu 

horário de trabalho. 

        A ressalva que gostaríamos de fazer está relacionada com a entrega de 

vários folhetos aos pacientes, e que muitas das vezes nem são lidos pelos 

mesmos. Em outras atividades os folhetos também estavam presentes, o 

que será apresentado mais adiante. 

        Sheedy et al (2000) realizaram um estudo que tinha como objetivo 

desenvolver e testar uma breve intervenção educacional para promover a 

atividade física entre pacientes de uma clinica de Fisioterapia.  A intervenção 



consistia em um breve aconselhamento sobre atividade física (cinco 

minutos), um livreto com informações reforçando os benefícios dos 

exercícios e um diário que era entregue aos pacientes no qual eles 

colocariam objetivos a serem alcançados e o progresso gradativo de 

duração das caminhadas. Ao serem entrevistados posteriormente, somente 

48% dos pacientes leram o livreto entregue no início da intervenção. 

        Para Santos (2005), em um trabalho educativo, o folheto é útil, pois 

reforça mensagens, fornece informações adicionais, auxilia na fixação dos 

conhecimentos e estimula a adoção de medidas que foram recomendadas. 

No entanto, o material em si não conduzirá a um comportamento mais 

saudável, principalmente se apresentar jargões e termos técnicos, 

ilustrações pobres, longos e complicados textos. Os folhetos das atividades 

possuíam linguagem clara, acessível, ilustrações simples e explicativas. 

Porém, não podemos garantir que tenham sido atingidos os objetivos de 

esclarecimento e informação. 

3) Grupos de atividade física (3x /semana) 
 
        Correspondia aos grupos de atividade física do Ambulatório de 

Hipertensão: eram dois grupos formados por hipertensos que faziam 

acompanhamento ambulatorial no hospital, e tinha a duração de três meses, 

com freqüência de três vezes por semana. Cada grupo era formado por uma 

média de doze pacientes. Os pacientes que se interessavam em participar 

deste grupo passavam por uma seleção, e de acordo com a demanda eram 

chamados para fazer parte do grupo.  



        Os pacientes eram avaliados na consulta com o fisioterapeuta e 

cardiologista no ambulatório de Hipertensão, e aqueles com a pressão 

arterial mais estável participavam do grupo que realizava caminhadas em 

um parque próximo ao hospital. Aqueles que possuíam a pressão mais difícil 

de controlar eram encaminhados para o grupo que fazia atividades na 

quadra esportiva do próprio hospital.  

        Cada grupo era supervisionado por um fisioterapeuta e eram realizados 

exercícios aeróbicos e resistidos na quadra do hospital e caminhadas no 

parque. Aqueles que não podiam participar desses grupos ou estavam 

esperando vaga para entrar, recebiam orientações individuais relacionadas à 

prática de exercícios físicos durante a consulta com o fisioterapeuta no 

ambulatório de Hipertensão. Para os pacientes mais estáveis, a consulta de 

retorno era marcada para cada seis meses, e para aqueles pacientes mais 

graves, ou com uma maior dificuldade de adesão ao tratamento não-

medicamentoso, a consulta de retorno era antecipada para cada três meses. 

        Estes grupos de atividade física, oferecidos aos hipertensos do hospital, 

são de fundamental importância, servindo como um estímulo inicial para a 

prática de atividade física, especialmente para aquelas pessoas que foram 

sedentárias a vida inteira. Da mesma maneira, estes pacientes necessitam 

além de uma motivação inicial, de uma orientação, um preparo para a 

correta realização dos exercícios, pois muitos deles são sedentários. 

        Sabemos que o sedentarismo é uma das principais causas de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e mesmo em pessoas com 

patologias instaladas, faz-se necessário a prática de exercícios para evitar 



uma progressão e promover uma manutenção da saúde de uma forma geral 

(Cobb et al.,2006; Zaho et al., 2008). Atividades em grupo possuem o 

benefício de promover interação, motivação e uma maior sociabilização 

entre os indivíduos (Song e Lee,2001).  

        Pacientes que convivem com doenças crônicas necessitam conviver 

com uma série de adaptações em sua vida, gerando muitas vezes estresse, 

ansiedade e depressão. Pacientes com doenças cardíacas ou que foram 

submetidos à cirurgias cardíacas, precisam de um acompanhamento e 

estímulos necessários para que as mudanças em seu estilo de vida possam 

vir com naturalidade, e não se tornem um peso a mais em suas vidas, 

acarretando conseqüências indesejáveis (Sundel et al., 2007).  

        No caso da hipertensão arterial, uma série de modificações é 

necessária, adoção de uma dieta saudável, prática de atividade física, 

controle do estresse e da ansiedade, não fumar, não beber, controle dos 

medicamentos, e estes pacientes necessitam ser acompanhados com toda 

atenção. 

        Condon e McCarhty (2006) chamam a atenção para o fato que 

pacientes cardiopatas, especialmente os hipertensos, precisam realizar 

mudanças de uma só vez em seu estilo de vida, o que pode comprometer a 

adesão destes hábitos a longo prazo. Para uma maior eficácia do tratamento 

destes grupos, seria interessante incorporar atividades de educação em 

saúde para um acompanhamento mais completo. 

        Estes grupos podem servir também como uma rede de apoio. Durante 

as observações, notou-se que os pacientes gostavam de estar participando 



das atividades, faziam a caminhada e os exercícios com prazer e não como 

uma obrigação, trocavam idéias, compartilhavam dúvidas, e esse 

relacionamento entre eles ajuda no decorrer do tratamento e na manutenção 

de sua saúde. O relacionamento com os profissionais também é um ganho 

positivo, uma vez que se forma um vínculo com o grupo. O processo de 

promoção da saúde deve envolver a participação dos indivíduos na tomada 

de decisões para manutenção de sua saúde, desta forma estas atividades 

contribuem de forma positiva para o desenvolvimento do autocuidado dos 

pacientes.  

        Convém salientar ainda, que o papel do fisioterapeuta além de 

promover um condicionamento cárdio-respiratório, promove também uma 

manutenção da saúde de uma forma geral, e o bem estar físico neste caso 

vem acompanhado também do bem-estar psicológico. 

4) Programa Anti-Tabagismo        

        O ambulatório de hipertensão arterial da instituição promove 

anualmente um programa que visa ajudar um grupo de fumantes a pararem 

com o tabagismo. Cada grupo é formado por trinta pessoas, e o programa 

tem uma longa fila de espera. Este tratamento tem a duração de um ano, e 

têm sessões uma vez por semana, num período de seis semanas. As 

sessões tinham a duração de uma hora, e os participantes recebiam material 

de apoio referente ao assunto apresentado naquela determinada sessão. 

Após esses encontros iniciais, foram agendadas sessões de manutenção 

após quinze, trinta, três meses e um ano. O programa contava com uma 



equipe multidisciplinar, onde estava presente o cardiologista, psicóloga, 

nutricionista, enfermeira e fisioterapeuta.                                                                                                                                                                                                             

        Ao final da primeira sessão, os pacientes receberam três folhetos, um 

em relação à orientação de exercícios, o segundo relacionado aos 

benefícios de deixar de fumar, dicas de como controlar a ansiedade e o 

terceiro com orientações para parar de fumar. Em cada sessão um 

profissional era responsável por abordar um assunto específico de sua área.         

Na sessão específica da Fisioterapia, foi abordada a temática dos exercícios 

físicos, seus benefícios psicológicos e físicos, orientações em relação aos 

cuidados que devem ser tomados ao realizar caminhadas, como por 

exemplo: uso adequado de calçados e roupas leves, horário adequado, 

importância de observar sinais de alerta para interromper o exercício e foi 

entregue um folheto com orientações de exercícios de relaxamento para 

serem feitos em casa.  

        O primeiro folheto (anexo 06) continha orientações de exercícios, sua 

importância e principais benefícios, como prevenção e auxílio no controle da 

pressão arterial, redução dos níveis de colesterol, diminuição de risco de 

infarto, e melhora da função cardiopulmonar. Mencionava os sinais de alerta 

que deviam ser observados (dor/pressão no peito, palpitações, dispnéia, 

vertigem, suor frio, náuseas) durante o exercício, mostrava como avaliar a 

percepção de esforço através da escala de Borg e ilustrava os tipos de 

alongamentos que poderiam ser feitos.  

        O segundo folheto (anexo 07) apresentava dicas de como parar de 

fumar. Mostrava que existem diversas formas de parada do tabagismo e que 



cada um deveria escolher a sua: parada abrupta (mais eficaz segundo 

pesquisas), redução gradual ou adiamento gradual. Estavam presentes 

ainda, dicas de como evitar o cheiro e objetos associados ao cigarro, troca 

de roupas, lençóis, retirada de isqueiros e cinzeiros da casa e evitar hábitos 

que estejam associados ao fumo, como fumar e falar ao telefone, beber e 

tomar café.  

        Este folheto também abordava a questão de como o fumante deveria 

agir diante da chamada “fissura”, ou seja, um grande desejo de fumar, uma 

reação forte que aparece e que deveria ser controlada com medidas 

simples, como beber água, respirar profundamente, comer frutas ou mascar 

cravo, gengibre, tentando dessa forma diminuir a ansiedade. Outra medida 

mencionada era a prática de atividade física, que ajuda na diminuição da 

ansiedade e controle do peso. As mudanças que ocorrem no corpo ao deixar 

de fumar são mostradas e o folheto terminava com uma mensagem de 

motivação para o fumante, para que continuasse tentando, mesmo que 

ocorresse uma recaída. 

        O terceiro folheto (anexo 08) apresentava mais orientações para parar 

de fumar. Apresentava estatísticas de fumantes no Brasil e no mundo, e 

taxas de mortalidade por doenças associadas ao tabaco. Demonstrava as 

conseqüências do fumo sobre a saúde, como risco de desenvolver diversos 

tipos de câncer, doenças broncopulmonares, diminuição dos sentidos como 

olfato e gustação, risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e 

agravo da hipertensão arterial.  



        O terceiro folheto mostrava ainda as vantagens de cessação do 

tabagismo e fornecia dicas de alimentação correta, com o objetivo de 

controle do peso, através de alimentos que deveriam ser consumidos e 

aqueles que deveriam ser evitados. A importância da realização e os 

benefícios dos exercícios físicos também foram enfatizados, orientando um 

plano de execução da atividade física (tipo de exercício, freqüência que 

devia ser feito, duração, uso de roupas e calçados adequados).               

        O quarto folheto (anexo 9) foi entregue no programa de exercícios de 

relaxamento na sessão específica realizada com o fisioterapeuta. O folheto 

apresentava três exercícios de relaxamento para serem feitos em casa, com 

o objetivo de diminuir a ansiedade causada pela parada do tabagismo, 

especialmente nos primeiros dias.  

        A primeira técnica era um exercício feito basicamente com respirações 

lentas e profundas, alternando com pausa na respiração e expiração lenta. O 

segundo exercício usava o princípio de contração muscular seguida de 

relaxamento muscular. Dessa formas, recomendava que o indivíduo 

contraísse desde os pés, tornozelos, panturrilha, coxas, abdômen, tórax, 

braços, ombros, pescoço, face, boca, olhos e couro cabeludo. Após isso, o 

indivíduo deveria sentir um relaxamento como um todo do corpo. Na terceira 

técnica, chamada “exercício fantasia”, recomendava-se que o indivíduo 

realizasse respirações profundas, seguidas de relaxamento, e começasse a 

ter pensamentos leves, imaginando-se no meio da natureza, tentando se 

colocar naquele ambiente. Ao final do relaxamento, mentalizasse uma data 

para parar de fumar. 



        O cigarro é responsável por uma série de malefícios à saúde do ser 

humano, e, programas como este, especialmente oferecidos em um hospital 

especializado em doenças cardiovasculares é de fundamental importância. 

Tabagistas que fazem terapias e programas realizados em grupo têm uma 

chance maior de parar de fumar que aqueles que tentam parar por conta 

própria (Stead e Lancaster, 2005; Broszkiewicz et al., 2008). 

        Este programa é baseado nas recomendações do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA) e apresenta uma abordagem congnitivo-comportamental.  O 

papel do fisioterapeuta está bem definido, este promove a divulgação da 

importância dos benefícios do exercício físico para quem necessita parar 

com o cigarro, e também orienta sessões de relaxamento que devem ser 

feitas em casa.  

        A atividade física é um aliado importante para indivíduos que desejam 

parar de fumar, pois auxilia na síndrome de abstinência causada pela 

ausência da nicotina, e ajuda no manejo com o ganho de peso causado pela 

cessação do tabagismo (Ussher et al., 2008). 

        Nesta atividade uma série de folhetos foi entregue, e como foi 

observado anteriormente, pesquisam mostram que uma pequena 

porcentagem do grupo realmente lê os folhetos posteriormente. Outro ponto 

importante em relação à atuação específica do fisioterapeuta, é que o 

relaxamento deveria ser demonstrado e feito durante a sessão do programa, 

possibilitando às pessoas se acostumarem com aquele processo de relaxar, 

essencial para diminuir a ansiedade proporcionada pela abstinência.  

 



5) Reabilitação Cardíaca  

        É um programa que atende pacientes coronariopatas, valvopatas e 

pacientes com insuficiência cardíaca da instituição. Era realizado três vezes 

por semana, durante uma hora e durava um período de três meses. A 

reabilitação do hospital possui duas turmas, cada turma formada por dez 

pacientes. Aqueles mais graves são atendidos pelos fisioterapeutas e 

aqueles que estão estáveis clinicamente e mais condicionados fisicamente, 

são supervisionados pelo educador físico.  

        No começo da sessão, o fisioterapeuta aferiu a pressão arterial de 

todos, e a freqüência cardíaca dos pacientes era monitorada durante toda a 

atividade. Neste programa, as sessões duravam uma hora, e começava com 

exercícios de alongamento, aquecimento. Posteriormente, eram realizados 

exercícios resistidos para membros superiores, em postura sentada. Em 

bipedestação, eram realizados exercícios resistidos para membros 

inferiores, com o uso de caneleiras e auxílio de barras de apoio. Os 

exercícios aeróbicos vinham em seguida e eram realizados na bicicleta 

ergométrica ou em esteira. A escala de Borg de percepção de esforço era 

avaliada pelo paciente, após aproximadamente vinte minutos de bicicleta, e 

anotada pelo fisioterapeuta, na ficha individual de cada paciente. Finalizava-

se a sessão com exercícios de alongamento. Em anexo, estão as fotos de 

um determinado dia do programa (Anexo 10). 

        Vários autores já demonstraram os benefícios da reabilitação cardíaca 

(Lavie e Milani, 1995; Sanderson et al., 2007). Mesmo com toda a 

comprovação científica, muitos hospitais e clínicas não oferecem este tipo de 



atendimento que deveria ser direito de todo paciente cardiopata. Além dos 

benefícios físicos, a reabilitação promove a saúde do indivíduo de uma 

forma geral, enfatizando suas potencialidades e mantendo suas funções.  

        Resultados no tratamento de fatores de risco em pacientes com doença 

arterial coronariana no estudo European Action on Secondary and Primary 

Prevention through Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) 

demonstraram que a prevenção secundária da doença cardiovascular na 

prática clínica cotidiana é inadequada: a maioria dos pacientes não é 

indicada para programas de reabilitação cardíaca e menos que um terço 

deles entra neste tipo de programa (Wood et al., 2008). 

        Observamos que, da mesma forma que os pacientes dos grupos de 

atividade física do ambulatório de hipertensão, este grupo do programa de 

reabilitação cardíaca se sentia muito à vontade com os fisioterapeutas, 

podíamos perceber um vínculo entre eles e os profissionais, benéficos à 

manutenção da saúde através daquela atividade física e do tratamento em 

si. 

        Apesar da inegável importância do programa de Reabilitação Cardíaca, 

nos chamou atenção o fato que não existiam atividades de educação em 

saúde incorporadas ao programa. Os pacientes deste tipo de atividade 

necessitam também de mudanças nos seus hábitos de vida, e somente a 

prática de exercício físico não é suficiente para seu tratamento. Cabe ao 

fisioterapeuta, como profissional de saúde, proporcionar ao seu paciente um 

tratamento mais completo. 

         



6) Dias temáticos (Combate ao Tabagismo e da Hipert ensão)  

        Duas vezes ao ano, vinculados ao Dia do combate ao Tabagismo e dia 

Nacional da Hipertensão, a instituição oferece um dia de atividade física. 

Participam neste evento o fisioterapeuta, o cardiologista, a nutricionista, a 

enfermeira, psicóloga e educador físico. O fisioterapeuta orienta em relação 

à prática de exercícios físicos, além de promover caminhadas em um parque 

próximo. 

        Nesta atividade específica não foi possível fazer a observação, pois no 

período de coleta de dados a instituição ainda não havia realizado essa ação 

no ano. O chefe do serviço de Fisioterapia, em sua entrevista, nos explicou 

que existiam esses dias temáticos, nos quais os fisioterapeutas da instituição 

participavam orientando a respeito dos benefícios do exercício físico e 

aferindo a pressão arterial da população que participava da ação. 

        Apesar de não ter presenciado a atividade, iniciativas como estas são 

válidas e aproximam a comunidade, especialmente a carente, dos 

profissionais de saúde. Da mesma forma, os profissionais podem atuar mais 

na promoção da saúde. 

7) Grupo GLPP  

        Este grupo, cujas iniciais correspondem à glicemia, lipídeos, peso e 

pressão, tinha o objetivo de atender pacientes que estavam em tratamento 

no ambulatório de hipertensão arterial, e que possuíam a síndrome 

metabólica, que de acordo com a International Diabetes Federation (IDF), é 

uma síndrome caracterizada pela prevalência conjunta de diabetes ou pré-



diabetes, obesidade abdominal, alterações do colesterol e pressão arterial 

elevada. 

        Este grupo era composto geralmente por vinte pacientes, e foi assistido 

por uma equipe multidisciplinar composta por enfermeira, nutricionista, 

psicóloga e fisioterapeuta. Os pacientes, selecionados pela equipe de 

enfermagem, foram convidados a participar do grupo, em encontros 

quinzenais, durante um tempo indeterminado, que dependerá de sua 

evolução clínica, durante os atendimentos com cada profissional. 

        Os pacientes inicialmente foram divididos em quatro grupos de cinco 

pessoas cada, e recebiam orientações de cada profissional, cada um 

abordava temas específicos de sua profissão. No caso do fisioterapeuta, o 

debate estava focado na prática de exercícios físicos e exame físico. 

        Como existia uma subdivisão, então eram formados pequenos grupos 

que permitiam uma maior interação paciente-profissional, possibilitando uma 

aproximação maior da realidade de cada um. O que pude observar também 

durante a sessão do grupo, é que os pacientes se sentiam mais à vontade 

para tirar dúvidas com os profissionais, para falar abertamente do que os 

aflige, quais suas dificuldades e entre eles havia interação, contribuindo 

também para um estímulo a mais para continuar com seu tratamento. 

        Torres et al (2009) realizaram um estudo que visou comparar a 

efetividade de estratégias, em grupo e individual, de um programa educativo 

em diabetes. Os resultados demonstraram que as duas estratégias foram 

eficazes, porém a educação em grupo apresentou melhores resultados de 

controle glicêmico que a individual. 



        De todas as ações de educação em saúde observadas nesta 

instituição, esta é a que mais se aproximaria dos pressupostos ideais de 

uma educação libertadora e transformadora, na medida em que aproxima 

educador do educando, e, além disso, proporciona um contato com a 

realidade de cada indivíduo. Desta forma, possíveis dificuldades ou 

problemas poderiam ser resolvidos especificamente para cada paciente, e 

não com discursos generalizados, como se todos vivessem da mesma forma 

e na mesma realidade. 

        Uma questão interessante é que a maioria das atividades oferecidas 

está direcionada somente ao paciente hipertenso. Existe no hospital uma 

diversidade de pacientes atendidos e que necessitariam de atividades de 

promoção de saúde específicas, como por exemplo, coronariopatas e os 

pacientes com insuficiência cardíaca. 

        Um obstáculo encontrado na instituição, relatado pelo chefe do setor de 

Fisioterapia, é a falta de profissionais diante da grande demanda de 

pacientes, o que pode comprometer inclusive o funcionamento pleno das 

atividades existentes. Porém, incluir outros tipos de pacientes nas próprias 

atividades de educação em saúde seria uma forma de inclusão importante. 

        Durante as atividades observadas, nas quais existia uma equipe 

multidisciplinar, pudemos perceber a falta de interdisciplinaridade entre os 

profissionais. Cada profissional se permitia apenas debater e colocar 

assuntos dentro de sua área. Essa fragmentação das disciplinas limita o 

atendimento ao paciente, prejudicando o comprometimento dos profissionais 

diante da resolução de problemas em saúde. 



4.2 A visão dos profissionais acerca da promoção da  saúde  

 

        Um dos objetivos do fisioterapeuta, segundo o código de ética da 

Fisioterapia é “promover e manter a saúde do indivíduo e reabilitá-lo”. 

Tradicionalmente o fisioterapeuta está distante da promoção da saúde em 

sua prática clinica, pois segundo Ceccato et al (1992), na Fisioterapia o 

profissional parece estar voltado para uma pequena parcela do objeto em 

saúde: a doença e suas seqüelas. 

        Muitos profissionais têm dificuldade em definir a promoção da saúde, 

confundindo com a prevenção, e ainda tem a visão estrita de pensar a saúde 

como “ausência de doença”, ocasionando conseqüências em suas ações 

com foco na doença e no pensar promoção de saúde como mudanças de 

estilo de vida e nos fatores de risco. 

 

“Eu acho que atividades de promoção da saúde seriam atividades pra, no 

nosso caso, controle dos fatores de risco. O que mais a gente atuaria seria 

no sedentarismo, promovendo atividade física, e é o que mais a gente atua 

aqui, a gente orienta eles a fazer a caminhada controlada, de pelo menos 

vinte a trinta minutos, no mínimo três vezes por semana”  

“Na parte da Fisioterapia e em outras áreas também, porque ainda vê muita 

essa parte de medicamento, tratamento, não sei, a indústria farmacêutica 

ainda é muito forte ainda, vê só a parte do tratamento, não tanto da 

prevenção” (Fisioterapeuta 1) 

 



“São atividades de caráter educacional, que você educa o paciente. 

Diferença entre promoção e educação em saúde? Eu sempre aprendi 

promoção de saúde”  

“É interessante, é um campo [promoção da saúde] que tende a crescer, e se 

crescer é muito bom, porque se você trata o paciente antes dele desenvolver 

tal doença, você tenta prevenir ali, mesmo que ele desenvolva vai ser mais 

fácil tratar mais pra frente. [...] Então, se o fisioterapeuta atua desde cedo, é 

importante a promoção da saúde, educar o paciente, elucidar os fatores, 

acho que é muito interessante, é muito interessante, pra mim é o futuro, é o 

futuro” 

“Aqui na Reab [Reabilitação Cardíaca] são pacientes que estão há muito 

tempo, então a gente faz a promoção no dia a dia  sabe, ah, a alimentação, 

a caminhada, eles perguntam, a gente vai respondendo. A parte que a gente 

faz um pouco educativa é que tem alguns pacientes que estão em 

acompanhamento, então eles tem retorno de 6 em 6 meses, então a gente 

orienta, olha tem que caminhar, fala da importância do exercício físico, aí 

ensina toda a etapa, é praticamente isso. É mais um acompanhamento. No 

dia a dia a gente já atua [...] Por exemplo, o que a gente mais vê são 

pacientes transplantados, como ele já passou por “poucas e boas” vamos 

dizer assim, aquele que é bem consciente, que é bem educado, ele leva 

muito à risca as coisas, e o que tem que ser feito pra ter um prognóstico 

melhor, ele tem que seguir o que é orientado a ele”  (Fisioterapeuta 2) 

 



“Então, eu acredito assim, que em promoção de saúde, o ideal era você tá 

naquela prevenção primária, então, na questão da alimentação, de até 

questões de cuidado com a higiene, um cuidado com a água. Que às vezes 

eles pensam assim “se a água tá gelada, a água tá limpa”, pelo menos lá no 

Ceará era assim. Você partir lá da base, da questão da alimentação, dos 

cuidados pessoais, eu acredito que você já tá promovendo saúde”  

“Educação em saúde? Não sei, talvez o educar seria você tentar 

conscientizar a pessoa. Tentar fazer com que, não só você falando, tal e 

tal,mas na verdade você não tá vendo se a pessoa tá se conscientizando, tá 

se reeducando, em relação a isso. Talvez a educação em saúde tivesse que 

ser uma coisa mais repetitiva, não sei. E a promoção é tipo aquelas, talvez 

aquelas campanhas, aleitamento materno, AIDS, são coisas talvez pontuais, 

não sei”  

“Se você conscientiza a pessoa do problema dela de base, se ela entende 

que a doença dela veio por uma determinada razão, ela vai tentar eliminar 

aquela causa da vida dela, como uma alimentação muito gordurosa, ou 

sedentarismo, ou então uma obesidade, e vai tentar evitar problemas 

futuros. E se você pegar uma população que talvez tenha fatores de risco, 

mas que ainda não desenvolveu a doença cardíaca, talvez você consiga 

eliminar os fatores de risco e diminuir a incidência da patologia”    

              ‘‘Em relação à minha experiência eu acredito que a Fisioterapia ainda não 

está muito voltada para a promoção da saúde. Às vezes até de vez em 

quando a gente dá um puxão de orelha nos pacientes “como é que vocês 



estão se alimentando?”, “gente, olha esse peso”, sabe, a gente ainda dá uns 

puxões, mas podia ser visto isso daí’’ (Fisioterapeuta 3) 

 

“São as práticas, sejam elas preventivas ou não, que visam orientar o 

paciente a ter uma qualidade de vida melhor” (Fisioterapeuta 4) 

 

“É você fazer tanto a prevenção, quanto esclarecer a população sobre os 

fatores de risco da doença, como prevenir as doenças. E mesmo no 

tratamento, quando a pessoa tá com a doença tratar de forma adequada, 

acho que isso é promoção da saúde” (Fisioterapeuta 5) 

 

“Eu vejo isso como uma ação, em que os profissionais de saúde se movem 

para tentar, de certa forma, fazer com que essas pessoas, sejam elas 

pacientes ou não, pra que elas possam ter um conhecimento do que é 

necessário pra ser saudável, dentre todos os aspectos [...] atividades que 

você pode trabalhar tanto com orientação, que eu acho que é um fator muito 

importante, que é a orientação, a forma verbal de se explicar, pode ser a 

forma também didática, de demonstrações, de figuras, e também algumas 

atividades que você pode propor a essa pessoa, dentro da atividade física e 

mudança de estilo de vida” (Fisioterapeuta 6) 

        Para Heidmann et al (2006) é necessário reconhecer que a maioria dos 

profissionais de saúde desconhece o verdadeiro significado da promoção à 

saúde, confundido conceitos de prevenção e promoção. O enfoque 



comportamental de mudança de estilo de vida é predominante, e o conceito 

de saúde é sinônimo de ausência de doença. 

        Outro ponto que foi abordado na entrevista dentro desta temática dizia 

respeito à importância destas ações de promoção de saúde no cotidiano dos 

pacientes, e como os fisioterapeutas percebiam como estava o autocuidado 

dos pacientes, seja devido às ações realizadas no hospital, ou de uma 

maneira geral.  

 

“É importante, você vê que eles melhoram mesmo, incentiva eles a fazerem 

as atividades, eles mesmo relatam melhora ,e  você vê que com essa ação 

você consegue até, como eles vão melhorando a parte de capacidade 

[funcional], até as vezes a dosagem do medicamento [diminui], e chegou a 

ter caso de tirar paciente da fila de transplante aqui”  

[...] Sim, sim, tem retorno. Você vê que tem paciente que traz direitinho 

aquela ficha que a gente pede pra preencher a freqüência da pressão 

arterial, da caminhada, o Borg também. Quando acaba a ficha tem paciente 

que fez em casa, anotado tudo” (Fisioterapeuta 1) 

 

 “Eles entram na Internet, fuçam tudo e chegam “olha, eu vi que na troca de 

válvula tem a metálica, a biológica”. Então, eles estão sabendo sim. Tem uns 

que menos, mas pra maioria a Internet ajuda bastante, pra pesquisar, ler 

mesmo, eles tão sabendo muito mais. E também os veículos de 

comunicação hoje em dia falam bastante sobre doenças” (Fisioterapeuta 2) 

 



“Acho que eles estão se cuidando mais. Ainda acho que é difícil aqueles que 

realmente incorporam na rotina, de tornar aquilo um hábito de vida, é difícil 

ainda, é complicado, mas acho que pelo menos no começo muitos deles 

tentam” (Fisioterapeuta 4) 

 

“Os próprios pacientes sentem a vontade de buscar, conhecer um pouco 

mais da doença que eles têm, saber o que eles têm, até mesmo pra eles se 

controlarem. Então muitos sabem, às vezes você tá atendendo um paciente 

e muitos deles falam; “ah, eu sei medir a minha pressão”, até sabem medir a 

pressão deles, como eles devem agir com relação à doença deles. Eles vão 

atrás de pesquisas, muita gente vai na Internet procurar, eles vão atrás”  

“Dá impressão que depois que eles vêm pra cá, que eles têm um 

acontecimento na vida deles, um problema, aí eles dão um pouquinho mais 

de valor, então muitos falam “ah, o que eu fazia antes, não vou mais poder 

fazer”, sabe? Eles tomam bem mais cuidado, às vezes até mais com medo 

de fazer coisas que eles faziam antes na rotina, e ficam com medo de 

começar a fazer de novo. Mas é o tal cuidado que eles querem ter, pra não 

ter de novo aquilo” (Fisioterapeuta 5) 

 

“Se eles estão sabendo mais? Eu acredito que sim, principalmente 

dependendo da classe econômica que você conversa. Eu acho que isso 

ainda é algo que a classe econômica influencia por demais, a classe 

econômica um pouco mais alta com certeza tem um conhecimento muito 



maior, mas acho que assim, comparativo em relação há tempos atrás eu 

acho que mudou sim” 

“Acho que o hospital trabalha com muitas palestras, com muitas orientações, 

com grupos, que montam pra poder dar orientações. Nós mesmos aqui da 

Fisioterapia fazemos parte de um grupo que trabalha com palestras, tanto a 

nível de paciente ambulatorial, como também a nível de paciente hospitalar, 

enfermarias, tanto pré-operatório quanto pós-operatório, então acredito que 

os pacientes daqui têm um maior autocuidado sim. A tendência é melhorar 

mais” (Fisioterapeuta 6) 

     

        Em estudo realizado por Lima e Araújo (2005), objetivou-se 

correlacionar ações de autocuidado desenvolvidas por pacientes que 

realizaram revascularização do miocárdio (RM) com as variáveis: gênero, 

idade, ocupação, estado civil e antecedentes familiares para alterações 

cardiovasculares. Os resultados do estudo demonstraram que em relação ao 

gênero, as mulheres tendem a ter muito mais cuidado com sua saúde; 

quanto maior a idade, maior o autocuidado, e aqueles que tinham algum 

familiar com doença cardiovascular possuíam um menor autocuidado. 

Sugere-se que uma maior atenção seja oferecida aos mais jovens, aos 

homens e a participação da família nas atividades de promoção de saúde, 

pois a família, além de ser um ponto de apoio ao paciente, pode ser 

vulnerável a ter doenças cardíacas também. 

        Goldmeier e Castro (2005) realizaram um ensaio clínico randomizado 

em uma população de 74 pacientes internados em uma UTI cardiológica 



após terem sofrido um primeiro infarto agudo do miocárdio. Eles procuraram 

avaliar a efetividade na redução de fatores de risco para doença arterial 

coronariana (DAC) através de uma intervenção de enfermagem: a 

intervenção (Grupo A) constituiu-se de um programa de ações educativas de 

enfermagem. O grupo controle (Grupo B) foi tratado convencionalmente, 

sem a intervenção de enfermagem. Os fatores de risco (FR) analisados e 

submetidos foram obesidade, hipertensão arterial e tabagismo. Os 

resultados da pesquisa mostraram que após a intervenção de enfermagem 

(Grupo A), os pacientes tiveram uma redução no número dos fatores de 

risco, comparados ao Grupo B (p< 0,014). O número de fumantes no grupo 

A foi significativamente menor (p < 0,003) que no grupo B, observando-se 

redução de 85% e 33,33%, respectivamente. Ou seja, as intervenções de 

educação em saúde são necessárias e importantes no momento da 

internação, além de possuir baixo custo e metodologia simples. 

        Segundo os profissionais, os pacientes procuram muitas informações a 

respeito de sua patologia na internet. E com os recursos atuais de 

informação, atualmente a internet é um meio bastante comum de pesquisa 

por “leigos”. Seria interessante a instituição utilizar este interesse dos 

pacientes na rede, como ferramenta de educação em saúde. Além de 

proporcionar aulas mais estimulantes, os profissionais indicariam quais 

endereços eletrônicos são mais confiáveis e qualificados, pois nem toda 

informação lida na internet é correta. No endereço eletrônico da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia existe uma sessão específica destinada para 

pacientes. 



        Nota-se na fala de alguns profissionais que os termos “pode” e “não 

pode” está muito presente, e isto em educação em saúde poderia transmitir 

uma sensação de obrigações ou, de certa forma, afastar o diálogo, como se 

não houvesse possibilidades de negociações entre paciente e profissional. 

 

“É incrível, eles sabem tudo da doença deles, tudo o que podem fazer e o 

que não podem. Às vezes não pode, mas eles fazem, mas eles têm 

interesse em saber. E a gente vê aqui, eles buscam, tem interesse em 

saber. Eles já vêm sabendo. Alguns não, mas outros sim, se você for ver, 

muitos sabem” (Fisioterapeuta 3) 

 

“É importante pra deixar ele ciente do que ele pode fazer, do que ele não 

pode fazer, e das coisas que ele pode fazer, ele continuar fazendo o que ela 

já fazia antes, nas atividades diárias dele, ele fazer com mais consciência, 

né? Porque muitos deles às vezes não sabem o que podem ou não fazer, às 

vezes até quando a gente fala “ah, pode fazer tal coisa” , “ah, posso?”, eles 

ainda perguntam se pode. Aí até orientar a nova conduta dele, se pode 

aumentar o ritmo [na caminhada], quando pode, acho que é importante’’ 

(Fisioterapeuta 4) 

        Na entrevista outro ponto importante abordado dizia respeito às 

dificuldades que pacientes relatavam a respeito de mudanças em seu estilo 

de vida ou de adesão ao tratamento. 

 



“O que eles falam muito quando tu fala de caminhada é que, não a maioria, 

mas tem uma porcentagem grande que fala “ah, mas eu trabalhei o dia 

inteiro andando na rua já, vou andar mais?” Eu escutei isso hoje. Na aula de 

tabagismo a gente foi perguntar e ouvimos isso: “Mas eu ando de quatro da 

manhã até sete horas da noite, porque eu trabalho na rua 

andando,vendendo roupa”, aí você tem que dar uma outra alternativa, tipo 

assim, no caso dessa paciente devia ser utilizado o relaxamento, para 

acalmá-la” (Fisioterapeuta 1) 

 

“Aqui no hospital, dificuldade financeira, entendeu? Tem gente que fala: “ah, 

eu quero vir”, mas é limitado por causa de ônibus, não sei o que, não tem 

dinheiro pra pagar”  

“De alimentação é um pouco de, falta de educar. Tem gente que fala: “ah, 

mais é tão difícil”, sabe fica botando um monte de empecilho? “Ah, mas não 

vai dar pra comprar isso, não vai dar pra comprar aquilo”. Ah, mas eu acho 

que, assim, mesmo com uma renda baixa, dá pra fazer uma alimentação 

mais direcionada, mais adequada, podia diminuir o sal, o óleo, é barato, não 

é uma coisa cara. Caro é carne” (Fisioterapeuta 2) 

 

“O que eu vejo assim, que os pacientes têm mais dificuldade, pra entrar no 

grupo da reabilitação, ou é a distância, porque moram muito longe, ou a 

questão financeira mesmo, que eles olham e falam “vai sair muito caro”, “três 

vezes na semana vai sair muito caro, não dá pra eu ficar vindo sempre”. Eles 

até tem vontade, mas não tem condições” (Fisioterapeuta 3) 



 

“Com relação à atividade física, muito deles relatam é falta de tempo: “ah, 

não tenho tempo de reservar aquele horário e tal”. Com relação à dieta eu 

sei pouco, mas eles reclamam “não vou poder comer nada”, “não pode 

comer nada”. Alguns reclamam que alguns alimentos “light” ou “diet” são um 

pouco caros, tem tudo isso. Mas eu acho que no início, assim, logo depois 

do pós-operatório eles aderem mais” (Fisioterapeuta 4) 

 

“Eu acho que é mais o costume. É que nem a gente. Às vezes a gente se 

acostuma com certas alimentações, ou determinado tipo de atividade, com 

aqueles horários, então, pra sair da rotina se torna um pouco difícil, se você 

trabalha de tal hora a tal hora, então, tem até um horário pra fazer um 

exercício, mas aí chega em casa, tá com sono, tá com vontade de fazer 

outra coisa, aí você acaba não fazendo. Ou então, por outro motivo. Mesmo 

a alimentação, né, todo mundo gosta de comer comida com muito sal, aí se 

você vai tirar um pouquinho do sal, lógico que todo mundo vai achar muito 

ruim, não vai ficar a mesma coisa. Mas é só questão de costume. Eu acho 

que se a pessoa começar, acho que acaba aderindo” (Fisioterapeuta 5) 

        A dificuldade de adesão a mudanças em estilo de vida, essencial para 

pacientes cardíacos, é um desafio para todos os profissionais de saúde que 

convivem com este tipo de paciente. É necessário dar suporte e investigar 

quais as necessidades, aspirações e motivos pelos quais essa adesão pode 

estar sendo dificultada. 



        Esta dificuldade de adesão pode culminar com o abandono do 

tratamento, e este é um fator de preocupação e merece ser investigado. No 

caso da hipertensão arterial, além das dificuldades inerentes do seguimento 

médico (dificuldade financeira, reações adversas aos medicamentos, 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde), esta patologia caracteriza-se 

por ser silenciosa e crônica, o que pode ocasionar um “relaxamento” no 

tratamento por parte do paciente. 

        Em um estudo observacional com 120 hipertensos realizado por 

Medeiros (2006) com o objetivo de estudar a adesão ao tratamento da 

hipertensão arterial em pacientes acompanhados em Unidade Saúde da 

Família (USF), mostrou que a adesão às recomendações não 

medicamentosas foi de apenas 30,8%. O abandono do tabagismo obteve a 

melhor taxa de adesão (72,8%), seguido pela dieta hipossódica (47,5%), 

aumento na ingestão de frutas e verduras (36,7%), atividade física (20,5%) e 

controle do peso (4,6%). O sucesso da adesão esteve relacionado ao melhor 

conhecimento sobre a doença e a um bom relacionamento com a equipe de 

saúde. 

        Busnello et al  (2001) investigaram as características associadas ao 

abandono do seguimento do tratamento da hipertensão arterial em um 

ambulatório de Cardiologia. Dos 945 pacientes estudados, 56% 

abandonaram o tratamento, e identificaram um grupo de risco para 

abandono de seguimento: pacientes com menor nível de escolaridade, 

diagnóstico recente e tabagistas.  



        Dois profissionais chamaram a atenção em relação às dificuldades de 

ida ao hospital e a própria questão física decorrente da patologia cardíaca. 

Pacientes cardiopatas, especialmente os mais graves, têm uma limitação 

física decorrente da própria patologia, dificultando sua freqüência aos 

programas oferecidos e também de certa forma funcionando como uma 

barreira para um acompanhamento maior por parte do profissional. 

 

“Tem paciente que anda cinco metros e já se cansa. Até ele chegar aqui, ele 

tem que sair, sei lá, com duas horas de antecedência pra ele poder chegar 

na hora certa. Ele tem várias limitações, anda, tem que parar, anda,tem que 

parar. Às vezes vem sozinho, e se passa mal, é alguém que tem que 

socorrer na rua. Se nós pudéssemos atuar no local dele, não eles vindo até 

nós, seria uma forma interessante também. Falar com a família, orientar 

também a família, entendeu, não só o paciente” (Fisioterapeuta 5) 

 

 
“Na sua grande maioria por não conseguirem ser assíduos. A maioria é 

assim ou é o lado financeiro, que é a experiência que eu tenho, ou às vezes 

a própria dificuldade de se movimentar até o local. Aí é a gravidade do 

paciente, muito grave, muito desconforto, dores abdominais, dificuldade de 

locomoção. Tanto do lado financeiro, como do lado físico mesmo” 

(Fisioterapeuta 6) 

        As visitas domiciliares poderiam ser um grande aliado dos profissionais 

de saúde deste hospital para obter um maior sucesso no tratamento e 

promoção da saúde, especialmente com os pacientes mais graves. Como 



vimos, existe uma série de obstáculos que podem dificultar a ida deste 

paciente ao hospital, e conseqüentemente comprometer o resultado final das 

atividades de promoção de saúde. 

        Na instituição apenas os pacientes transplantados recebem visitas em 

casa pela equipe de enfermagem e pelas assistentes sociais. Inserir o 

fisioterapeuta também no cronograma destas visitas para este tipo de 

paciente, como para outros pacientes igualmente graves, pode amenizar as 

conseqüências maléficas da falta de atividade física e o profissional pode 

proporcionar outras orientações que dizem respeito à saúde de uma forma 

geral. 

        Vejamos nas falas seguintes a questão da importância da família no 

sucesso de adesão do tratamento, enfocada por dois profissionais. 

 

“Se você orienta o filho, aí o filho fala: “Olha pai, lembra do que a 

fisioterapeuta falou”. É que nem falam, se uma família inteira entra de dieta, 

você consegue emagrecer, se você tá de dieta e vai todo mundo comer um 

monte de coisa, um monte de guloseima, não vai funcionar, ele vai ver aquilo 

e vai querer comer aquilo” (Fisioterapeuta 3)  

 

“Eu acho, pelo que eu vejo lá fora, parentes mais próximos, que moram na 

mesma casa, não sei se pai ou a mãe ou irmão, que às vezes pode pensar 

de um modo diferente, ou às vezes não colabora com o tratamento, que 

também o paciente precisa disso, então acho que tem que ter uma 



colaboração tanto assim, do paciente principalmente, quanto da família dele, 

pra ajudar no tratamento” (Fisioterapeuta 5)  

        Os antecedentes familiares para doença cardiovascular é um fator de 

risco não-modificável e bastante considerado na anamnese de um 

cardiopata. Faz-se necessário, desta forma, além de envolver a família no 

tratamento do paciente, investigar outros familiares no intuito de fazer um 

rastreamento de outros possíveis casos dentro do núcleo familiar. 

        Para Lima et al (2001) cabe aos profissionais de saúde a tarefa de 

desenvolver programas de educação em saúde que envolvam os familiares, 

já com o intuito de tentar minimizar os fatores de riscos para cardiopatias, 

incentivando a família a adoção de hábitos saudáveis juntamente com o 

paciente, favorecendo a prática do autocuidado e melhorando a qualidade 

de vida de todo o grupo familiar. 

        Uma questão que foi investigada na entrevista as percepções que os 

profissionais tinham sobre os obstáculos para realização de ações de 

promoção de saúde baseadas em seu cotidiano profissional e quais seriam 

as soluções possíveis. 

 

“Na parte burocrática nem tanto, porque muito daqui é voltado pra isso, a 

própria instituição é voltada pra isso. O que poderia ser às vezes é falta de 

espaço físico, a demanda é muito grande, e a gente não tem um número de 

profissionais suficientes pra poder dar mais atenção pra todo mundo” 

“Eu acho que precisaria de mais profissionais, pra gente poder ter, abrir mais 

grupos, ter mais dois grupos na semana. Você vê, por exemplo, o GLPP. 



Deveria ter um grupo a cada 30 dias. No momento a gente atende um grupo, 

aí depois de 15 dias eles retornam, então a gente tem que dar um tempo, 

pra ver se já tem condições de dar alta, e só então começar outro grupo” 

(Fisioterapeuta 1) 

 

“Por exemplo, tem muita gente que vem de longe, faz uma palestra, não sei, 

eu penso mais ou menos assim, ter um coffe break pros pacientes, ou sei lá, 

incentivar eles de alguma forma. Incentivar, não sei de que forma. Por que o 

ser humano é assim,né, eu vou lá porque eu vou ganhar isso, incentivar de 

alguma forma. Tem muitos [pacientes] que falam: “ah, eu vou lá, escutar a 

mesma coisa”, sabe, tentar modificar, tentar inovar, entendeu?” 

(Fisioterapeuta 2) 

 

 “Talvez fosse interessante, porque só foca o grupo da hipertensão na 

questão dos fatores de risco, e no grupo da reabilitação, que é um paciente 

que já ta lá dentro, seria até interessante, separar uma vez a cada 15 dias, já 

que eles já vem [pro hospital fazer a reabilitação], fazer uma palestra, tipo 

tira-dúvidas. Poderia abranger mais pacientes’’ (Fisioterapeuta 3) 

 

“Às vezes a gente vai chamar um paciente pra aula, e ele tá no banho, tá na 

consulta, paciente tá no raio-X, no exame, no soro. Então é mais a rotina do 

hospital. Alguns deles parecem ter receio de fazer exercício” (Fisioterapeuta 

4) 



        Olivi e Oliveira (2002) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a 

dimensão educadora do enfermeiro que atua em unidade hospitalar e 

analisar sua capacitação para o exercício de educar. Após entrevistar 18 

enfermeiros, estes relataram como obstáculos para a atividade de educação 

em saúde: número de pacientes; complexidade das patologias; muita 

atividade administrativa; limitações do paciente; exercício de atividades no 

período noturno; falta de trabalho em equipe; falta de tempo e a filosofia do 

serviço.  

        No caso desta pesquisa, os obstáculos seriam a rotina do atendimento, 

muitas vezes prejudicando o desenvolvimento de atividades paralelas ao 

atendimento fisioterápico tradicional, a grande demanda, falta de tempo e 

falta de valorização por parte de outros profissionais do hospital. 

        Dois profissionais comentaram a respeito de falta de reconhecimento e 

valorização destas ações de promoção de saúde. O primeiro relatou que 

alguns pacientes até acham que o profissional não está trabalhando naquele 

momento da palestra e das orientações. O segundo profissional comentou a 

respeito da visão que outros profissionais de saúde do hospital têm acerca 

das ações. Infelizmente ainda constatamos muito, especialmente em um 

ambiente hospitalar, a valorização do tratamento e reabilitação, em 

detrimento à promoção da saúde.  

 

“E às vezes, assim, como é muita coisa assim de palestra, orientação, eles 

acham que você [o profissional] não tá tratando, você tá enrolando. Você 

sente um pouco disso ainda” (Fisioterapeuta 1) 



 

“Olha, eu acho que um dos principais obstáculos seria o próprio 

reconhecimento de todos os profissionais do hospital, eu acredito, dessa 

necessidade de ações de promoção de saúde. Porque assim, muitas vezes, 

o próprio profissional, não o que dá a palestra, o próprio profissional em 

geral, de saúde, ele mesmo não confia e acredita que isso dá certo [...] 

Então, reconhecer, valorizar a promoção da saúde, pelos profissionais 

mesmo, acho que é isso. Porque isso acontecendo, aí vem investimento” 

(Fisioterapeuta 6) 

 

4.3 As ações de promoção de saúde e o autocuidado d os pacientes: 

convivendo com uma doença crônica  

        Na página seguinte, no quadro 2, segue a apresentação dos pacientes 

entrevistados, com dados pessoais como sexo, idade, profissão, patologias 

e/ou tratamento que realizou no hospital no momento da entrevista e quais 

ações participa e/ou participou na instituição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 2: Apresentação dos pacientes entrevistados: 
 
Entrevistado  

 
Sexo 

 
Idade 

 
Profissão 

 
Patologia e/ou 

tratamento  

Ações 
que 
participa 
ou 
participou  

 
Paciente 1 

 
Masculino 

 
52 

anos 

 
Cinegrafista 

 
Revascularização 

do miocárdio 

Aula do 
pós-
operatório 

 
Paciente 2 

 
Masculino 

 
36 

anos 

 
Balconista 

 
Valvoplastia 

Aula do 
pós-
operatório 

 
Paciente 3 

 
Feminino 

 
58 

anos 

 
Psicóloga 

 
Troca valvar 

Aula do 
pós-
operatório 

  
Paciente 4 

 
Feminino 

 
54 

anos 

 
Dona de 

casa 

Hipertensão, 
Diabetes e 
Obesidade 

 
Grupo 

GLPP 
  
Paciente 5 

 
Masculino 

 
63 

anos 

 
Aposentado 

Hipertensão , 
Diabetes e 
sobrepeso 

Grupo 
GLPP 

 
Paciente 6 

 
Masculino 

 
68 

anos 

 
Aposentado 

 Hipertensão, 
Diabetes e 
hipercolesterolemia 

  
Grupo 

GLPP 
 
Paciente 7 

 
Feminino 

 
57 

anos 

 
Dona de 

casa 

 
Hipertensão e 

diabetes  

 
Grupo 

GLPP 
Fonte: Instituição,2009 
  

        Quando ações e/ou atividades de promoção de saúde são realizadas, 

um dos objetivos principais deve ser o desenvolvimento da autonomia e 

habilidades pessoais com a participação das pessoas na construção desse 

processo (Santos et al., 2006). 

        Em pacientes com doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e 

diabetes, onde existe uma necessidade de conviver com diversas 

adaptações na vida diária, o autocuidado deve ser estimulado, 

proporcionando um aumento da qualidade de vida. 

        Podemos perceber pelas falas que se seguem que os pacientes 

relatam sim, uma melhora em seu conhecimento de como viver com as 

novas adaptações que devem ser incorporadas em seu dia a dia. 



 

“O que eu aprendi? Bom, de um modo geral, que a gente pode melhorar a    

nossa vida  evitando muitas coisas. Eu não tenho esse problema, graças a 

Deus, mas cigarro, bebida, atrapalha muito. Nunca fumei, nunca bebi [...]   

Não aprender, mas voltar a rever o que é bom, o que não é, o que pode ser 

feito,  procurar fazer um exercício específico, pensando nisso .Que nem a 

fisioterapeuta falou, com roupas adequadas, sapato, um local adequado. 

Perto da minha casa tem bastante lugar. Não é uma praça, mas tem uma 

rodovia bem reta que dá pra andar. É mais alimentação que eu vou ter que 

me reeducar” (Paciente 2) 

 

“Muita coisa eu já sabia. Acrescentou porque eu me senti mais segura pra 

fazer as coisas. [...] Agora eu tenho uma bagagem bem maior. Se eu não 

tivesse, eu ia continuar carregando peso, e agora eu sei que eu não posso 

pegar peso, que hoje eu aprendi lá [na aula do pós-operatório]. Eu vou ter 

mais cuidado. E é bom pra não ir com tudo. E agora não, eu vi que eu tenho 

que respeitar o limite do meu corpo” (Paciente 3) 

 

“Acrescentou, porque a gente tá tomando conhecimento do que pode e do 

que não pode fazer. [...] Na parte de alimentação, na parte de medicamento, 

na parte de orientação de caminhada, essas coisas tudo ajuda, né?” 

(Paciente 5) 

 



“A gente vai observando as palestras, as conversas assim, e é vivendo que 

a gente vai aprendendo ” (Paciente 6) 

 

“Ah, aprendi muito, a gente aprende muito. Aprendi a controlar a pressão 

aqui, aprendi a comer, quando eu vou comer uma coisa que tem gordura eu 

penso no que os médicos falam, e tiro a gordura. Aprendi que a caminhada 

faz muito bem, e realmente eu me sinto muito bem, quando eu saio pra 

caminhar, três vezes por semana é sagrado” (Paciente 7) 

 

        Em torno das doenças cardiovasculares existem diversos mitos e 

verdades, e através de um maior esclarecimento para a população, 

podemos fazer com que esta esteja capaz de identificar limites e 

possibilidades inerentes à sua saúde. A ansiedade é um fator importante que 

deve ser controlado e minimizado o máximo possível nestas pessoas. A fala 

da paciente 4 nos mostra o quanto a informação correta e precisa é capaz 

de proporcionar um maior bem estar nos pacientes: 

 

“Antigamente eu ficava nervosa por qualquer coisa, e agora não. Pelas 

palestras, pelo menos pra mim, me acalmou muito mais [...] Pelo diabetes, 

eu não sabia nada. Nos diabetes eu não sabia de nada. Passava no médico, 

às vezes, um explicava uma coisa, outro explicava outra, e a gente nunca 

tinha uma coisa certa. Agora não. Aqui com elas, elas explicam direitinho. 

Antigamente eu não sabia o que comer, pra mim, tudo que eu comia era 

lucro, não tava nem aí, eu não sabia. Mas agora não, eu já tô sabendo, 



como que eu me trato, como eu tomo os remédios, os, sintomas de muita 

coisa que eu sentia eu não sabia explicar, agora eu sei, eu tô vivendo melhor 

com as explicações que eu tive,né?” (Paciente 4) 

 

        Outro ponto importante e que fez parte da entrevista dizia respeito aos 

hábitos ao longo da vida destes pacientes, relacionados aos fatores de risco 

cardiovascular. Para a maioria, a mudança para hábitos mais saudáveis só 

aconteceu realmente após tomar conhecimento de sua patologia, tornando-

se muito mais difícil uma adaptação. 

 

“Nunca fiz dieta, sempre comia o que tinha na frente. Gostava muito de 

gordura, gostava não, gosto. Bife, costela, o que tiver gordura eu preferia. E 

exercícios, não fazia. Não fazia exercício não. Que nem hoje na palestra, ter 

aquela rotina de levantar, fazer alongamento. O que eu fazia era meu dia a 

dia bem agitado mesmo. Eu levantava, ando bastante pra chegar na primeira 

condução, de onde eu moro, depois pra voltar a mesma coisa, no serviço é 

corrido, então o exercício era esse” (Paciente 2) 

 

“A ginástica deve fazer um ano e seis meses que eu faço. Antes eu não fazia 

nada. Fazia uma caminhadinha aqui, outra ali, mas não levava a sério. E a 

dieta, foi desde quando começou essa diabetes, que eu comecei aqui [o 

tratamento], foi que eu fiquei sabendo o que era um diabetes, eu não sabia. 

Já tem uns três pra quatro anos. Graças a Deus não fumo, não bebo” 

(Paciente 4) 

 



“Não bebo, não fumo, e faço tudo que tem que fazer. Regime de 

alimentação, eu faço há tempos, já, por causa do diabetes, tem que fazer, 

mas tô fazendo caminhada, uma vez ou outra, tô melhorando sim. Hoje eu 

não faço extravagância, levo uma vida mais moderada, levo a vida mais 

tranqüila” (Paciente 5) 

 

“Já faz uns dezenove anos que eu não fumo. Eu parei de fumar porque com 

esses problemas aqui, é melhor parar de fumar de uma vez, aí deixei de 

fumar mesmo. Deixei de fumar, deixei de beber pinga porque não vou beber 

mais, não adianta Na firma lá que eu trabalhava, tinha os médicos. Um dia 

eu cheguei lá, o cardiologista disse pra mim assim: “o senhor sabe que tem 

problema de pressão alta”, aí eu disse: “saber eu sei, porque eu vivo 

tomando comprimido que dizem que é pra controlar a pressão”. Aí eu larguei 

mesmo, larguei de fumar, de beber a pinga, pra acabar com a vida de vez, é 

melhor deixar pra lá. O cara gosta de fazer as coisas dele, e não pode fazer, 

então larga de uma vez mesmo, já que é tão prejudicial, larga de uma vez. 

Ou já morre, ou fica bom de uma vez” (Paciente 6) 

        Em um estudo qualitativo realizado por Condon e McCarthy (2006) 

foram investigadas quais as perspectivas dos pacientes ao fazer mudanças 

em seu estilo de vida. Os pesquisadores entrevistaram 10 pacientes que 

sofreram infarto agudo do miocárdio após seis semanas de alta hospitalar. 

Os pacientes apresentavam como dificuldade a implementação de diversas 

mudanças ao mesmo tempo em seu estilo de vida, ocasionando um 

aumento do estresse, bem como a falta de suporte profissional no manejo de 



seu tratamento. Curiosamente, a maioria dos pacientes relatou frustração, 

incômodo e irritação com os excessos de proteção por parte da família. 

        A adoção de hábitos saudáveis somente após a ocorrência de um 

evento cardíaco (como infarto), ou a descoberta de uma doença crônica 

(como diabetes), torna esta adaptação mais complexa e dificultosa. 

        A paciente 3, submetida a uma troca de válvula devido a uma febre 

reumática que a acometeu na infância, contou que sempre se cuidou a vida 

inteira, procurou ter uma alimentação saudável, sempre se manteve ativa, 

praticando sua atividade física. Curiosamente, de todos os pacientes 

entrevistados, ela é a única com formação superior e parece ter uma vida 

economicamente melhor. 

 
“Eu tenho o meu hábito alimentar, não ultrapasso ele. Faz dezesseis anos 

que eu mantenho o mesmo peso. Eu evito gordura. Faço bastante 

caminhada, busco alimentos naturais, tudo que é alimento saudável. Nunca 

fumei, nunca bebi, não tenho vício nenhum. Eu sempre tive hábitos 

saudáveis” (Paciente 3) 

 

        As políticas de promoção de saúde, especialmente quando focamos na 

medicina cardiovascular, devem estar presentes durante toda a vida de uma 

pessoa, começando com as crianças, desde o começo da vida, direcionando 

a participação da população na tomada de decisões em direção a um viver 

mais saudável, com aumento da qualidade de vida. 

        O paciente 1 estava internado no hospital há uma semana, e foi 

submetido pela segunda vez à uma cirurgia de revascularização do 



miocárdio. Ele relata que a primeira cirurgia foi realizada há dezessete anos, 

e que logo após a alta hospitalar seguia o tratamento de forma rigorosa, e 

que aos poucos voltou aos maus hábitos alimentares e ao descuido com a 

saúde. 

 
“No começo você segue à risca. Aí num dia você pega um salame, aí no 

outro dia você pega duas fatias, aí você avacalha tudo, foi o que eu fiz. É 

que nem o médico falou na época: “olha, de vez em quando você pode 

comer”. E aí eu de vez em quando comecei a ter que viver de vez em 

sempre! Fazia nove anos que eu não freqüentava o médico, então eu 

avacalhei mesmo. Mas durante nove anos, eu tomei a medicação. Não parei 

nenhum dia. Durante nove anos eu não fui ao médico, acho que se tivesse 

ido como no começo, eu não estaria aqui hoje. Começou naquela: “semana 

que vem eu marco, semana que vem eu marco”, aí se passou nove anos.A 

única coisa que eu fiz de bom mesmo, foi que eu deixei de fumar. Faz 

dezessete anos que eu não fumo” (Paciente 1) 

 

        Já foi comprovada a importância de um acompanhamento dos 

pacientes que foram submetidos a cirurgias cardíacas, como por exemplo, a 

revascularização do miocárdio. Alguns maus hábitos de vida podem retornar 

ou permanecer após a cirurgia, ocasionando mau prognóstico e podendo 

acarretar na necessidade de uma nova cirurgia  (Pinheiro et al., 2007). 

        Um estudo clínico randomizado realizado por Strömberg et al (2003) 

tinha o objetivo de fazer um acompanhamento de pacientes com 

insuficiência cardíaca até um ano pós alta hospitalar. As variáveis avaliadas 



eram mortalidade, morbidade e autocuidado dos pacientes. Durante um ano, 

a equipe de enfermagem realizou visitas periódicas, e nestas visitas os 

profissionais avaliavam a condição clínica decorrente da insuficiência 

cardíaca, o tratamento em si, orientavam sobre o manejo da patologia 

através de educação em saúde e davam suporte social ao paciente e à 

família.  

        Os resultados deste estudo mostraram que neste grupo que recebeu 

visitas, houve uma diminuição de 55% em admissões e idas ao hospital, e o 

autocuidado dos pacientes era três vezes maior em relação ao grupo-

controle. Isto demonstra que o acompanhamento destes pacientes pós alta é 

imprescindível, e pode melhorar a sobrevivência e o autocuidado, bem como 

diminuir o número de eventos negativos, readmissões e custos aos serviços 

de saúde.  

        O relacionamento entre os profissionais de saúde e os pacientes é um 

fator importante para aumentar a eficácia de ações de promoção e educação 

em saúde, pois permite a abertura do diálogo e cria oportunidades de troca 

de saberes. O profissional que escuta seu paciente consegue se aproximar 

da realidade na qual ele está inserido, desta forma criando oportunidades de 

reais mudanças e sucesso em seu tratamento. 

        Um ponto focado na entrevista era a linguagem usada pelos 

profissionais e quão acessíveis estes eram na ótica dos pacientes. As falas 

expressam que os pacientes estavam bem satisfeitos com os profissionais e, 

em relação a esta temática, não relataram nenhum conflito. 



 

“Ah, eles falam com a gente de uma maneira bem clara.Até conversei com 

meu amigo aqui de quarto, que eu já passei por outros hospitais. É aquele 

negócio deles conversarem entre eles, numa linguagem que a gente não 

entende, então a gente fica meio..tem palavras que eles falam que a gente 

pensa: “poxa vida, o que é isso?Deve ser grave”. Aqui não, a gente não teve 

esse problema. Conversam normal, falam o que é pra falar: “você tem a 

válvula ruim, colocamos a válvula de porco, um tecido”. Foi bem claro 

mesmo. A explicação deles não deixou dúvida nenhuma. E a aula também, 

foi muito boa. Apesar de ser muito rápida,né, foi muito boa” (Paciente 2) 

 

“Ah, nessa parte eu dou sorte. Os médicos me explicam muito bem. Todos. 

Só não entra mais, porque eu sou uma cabeça muito dura. Mas eles 

explicam muito bem as coisas” (Paciente 4) 

 

“Não, pra mim tá tudo bom, não tenho do que reclamar não. Pra mim o que 

eles falam, pra mim tá bom” (Paciente 6) 

        Em duas pacientes foram observadas co-morbidades que dificultavam a 

prática da atividade física. A paciente 4 relatou que, apesar das dores 

piorarem depois da ginástica, ela  continuava a fazer. Durante o atendimento 

que acompanhei o profissional não apresentou alternativas a ela, e ao final 

da entrevista, sugeri que ela procurasse fazer uma atividade de baixo 

impacto nas articulações e se adequaria melhor às suas limitações: a 

hidroginástica. 



 

“Eu tenho osteoporose, artrite, artrose, bursite, tendinite.Tenho no joelho, 

nos dois joelhos, tenho osteoporose no calcanhar, e quando eu movimento 

um pouquinho mais, em vez de melhorar, faz é doer mais. Aí é o que eu faço 

por dia, três vezes por semana que eu vou e faço a ginástica. Ah, eu gosto, 

só que me prejudica muito, porque eu tenho problema nos ossos, me 

prejudica muito. Depois eu sinto dor. Nossa, eu fico imprestável, sem poder 

andar, sem poder levantar os braços, fico parecendo um robô” (Paciente 4) 

 

“Fazia hidroginástica. Não faço mais porque eu tive um problema muito feio 

na perna, é por isso que eu to indo pra lá [após a entrevista, a paciente ia 

para uma consulta com um ortopedista]. Tô aguardando há três meses esta 

consulta. Ficou toda preta a minha perna, e os meus dedos estão pro lado. 

Apesar do meu pé tá desse jeito, eu continuo minha caminhada. Mas isso é 

agora. De uns três meses pra cá os dedos estão se entortando” (Paciente 7) 

        A prática de atividade física é um importante componente no tratamento 

de doenças cardíacas. A artrite e outras doenças ortopédicas são co-

morbidades comuns entre cardiopatas, e a dor nas articulações, aliada ao 

medo de piora no dano articular, pode ser pouco reconhecido pelos 

profissionais como uma barreira para a prática de atividade física nestes 

pacientes (Centers for Disease Control and Prevention, 2009).     

        Com o avançar da idade, surgem alterações fisiológicas inerentes ao 

envelhecimento. Ter uma vida com qualidade é o principal objetivo do 

envelhecimento saudável (Lebrão e Laurenti, 2005; Mota e Aguiar, 2007). 



Infelizmente nem sempre as pessoas se preocupam em preservar a saúde, 

facilitando o surgimento das doenças crônicas e alterações patológicas na 

velhice. 

        Um paciente com doença cardíaca, em sua grande maioria, possui uma 

idade avançada, podendo apresentar vários co-morbidades. O que vemos 

muito na prática clínica são obstáculos à prática de atividade física: 

pacientes com problemas ortopédicos, posturais e de equilíbrio. Como 

profissionais de saúde, nosso olhar deve ser direcionado de uma forma 

holística, proporcionando alternativas inerentes a cada sujeito, desta forma 

restabelecendo sua saúde. É importante que estejamos atentos ao todo. 

        Dentre as entrevistas com os fisioterapeutas, somente um enfatizou 

esta questão de enxergar o paciente de forma integral: 

 

“Se ele tem uma osteoartrose, já é hipertenso, tem um monte de fator de 

risco, é obeso e tem uma osteoartrose, então além dele ter que perder peso 

por causa da parte cardiovascular, tem que perder peso por causa da parte 

ortopédica, entendeu? É um todo. Tratar não só uma parte, aqui tem muita 

gente que fala assim: “a gente vai reabilitar só a parte cardiovascular”. Um 

bom fisioterapeuta não quer que um paciente infartado desenvolva 

alterações posturais, que pode vir a prejudicar a minha reabilitação no 

futuro,entendeu? Apesar da gente ser da parte cardiovascular, mas a gente 

tem uma formação pra isso. Então será se a gente não der uma atenção 

maior [pro paciente com osteoartose], “olha o senhor vai ficar no cantinho, 

vamos trabalhar mais os músculos que estão enfraquecidos e tudo, depois o 



senhor entra no grupo”, então, você tá reabilitando a pessoa da mesma 

forma. E às vezes inserir ela nunca coisa que ela não conseguia fazer e 

melhorando as duas coisas ao mesmo tempo [parte cardiovascular e 

ortopédica]” (Fisioterapeuta 2) 

 

        Ao final da entrevista, quando indagados sobre interesses em saber 

algum tema sobre saúde, e dúvidas de uma forma geral, os pacientes eram 

enfáticos em demonstrar interesse somente sobre sua patologia e/ou 

tratamento. 

 
“De momento assim, nada. O que eu vou questionar assim com o médico é 

o que eu vou poder fazer realmente, né, relacionada à minha cirurgia, o que 

pode me prejudicar, porque ainda não sei assim, com certeza até que ponto 

eu posso fazer um esforço. Por enquanto a minha dúvida é só essa. Eu 

quero tirar dúvidas com o médico, é mais isso daí” (Paciente 2) 

 

“Acho que nada, porque da minha parte, a parte que eu preciso, eu tô 

sabendo” (Paciente 4) 

 

“Não, porque a gente cuida do que tem, e não se preocupa com o restante, 

né? Eu tenho diabetes, pressão alta, problema gástrico, então a gente cuida 

dessas três partes, são as principais pra gente, as que mais interessam. E 

não tenho nenhuma informação pra saber de outro campo” (Paciente 5) 

        Este comportamento poderia ser interpretado como uma conseqüência 

das próprias atividades estarem focadas em patologias específicas e fatores 



de risco. Cabe ao serviço de saúde e aos profissionais procurarem aumentar 

o escopo das atividades e ações, promoverem a saúde de uma forma plena, 

e trazerem estes pacientes para uma realidade estabelecida no alcance da 

saúde em sua forma plena e em ações positivas em busca de qualidade de 

vida.  

        Um dos objetivos desta pesquisa era propor um protocolo de ações de 

promoção da saúde em Cardiologia, baseado nos resultados do estudo. 

        A seguir, a tabela 1 mostra o resumo do protocolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1: Sugestão de Protocolo de ações de promoção de saúde em Cardiologia 
 

Ações de Promoção de Saúde em Cardiologia 

• Formação de grupos pequenos nas aulas de educação em saúde 

• Palestras com menor duração  

• Atividade somente com tira-dúvidas com pacientes e sugestão de temas de 

palestras ou encontros pelos próprios pacientes 

• Promoção do envolvimento da família nas atividades 

• Atividades de educação em saúde para outros pacientes da instituição, e não 

somente para os hipertensos 

• Visitas domiciliares ou acompanhamento via telefone 

• Acompanhamento de pacientes internados que não podem eventualmente 

participar de atividades oferecidas no hospital 

• Uso da Internet como instrumento de promoção de saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSÕES 

 

        O fisioterapeuta é um profissional extremamente importante no 

tratamento de pacientes com doenças cardiovasculares, e seu potencial 

como promotor de saúde ainda está sendo pouco explorado. 

        Destaca-se na instituição a presença do fisioterapeuta em atividades 

além da tradicional reabilitação, exercendo seu papel como promotor de 

saúde, e desta forma, ampliando as possibilidades de oferecer um 

atendimento mais integral e completo.  

        Identificamos sete atividades de promoção de saúde oferecidas pela 

instituição pesquisada, nas quais o fisioterapeuta está inserido e tem seu 

papel bem definido.  

        Apesar de ser inegável a importância das atividades, podemos observar 

que os profissionais procuram enfatizar bastante somente na mudança de 

estilos de vida e comportamento, muitas vezes reduzindo o foco destas 

atividades a fatores de risco cardiovascular. As atividades relacionadas à 

prática de atividade física supervisionada e realizadas em grupo 

proporcionam uma motivação inicial, especialmente para pacientes 

sedentários, e possuem o benefício de promover interação, motivação e uma 

maior sociabilização entre os eles. 

        Muitos profissionais têm dificuldade em definir a promoção da saúde, 

confundindo com a prevenção, e ainda tem a visão estrita de pensar a saúde 

como “ausência de doença”, ocasionando conseqüências em suas ações 



com foco na doença e no pensar promoção de saúde como mudanças de 

estilo de vida e nos fatores de risco. 

        Um outro ponto que foi observado dizia respeito à importância destas 

ações de promoção de saúde no cotidiano dos pacientes, e como os 

fisioterapeutas percebiam como estava o autocuidado dos pacientes, devido 

às ações realizadas no hospital e de uma maneira geral. E segundo a 

percepção dos profissionais, existe um maior autocuidado por parte dos 

pacientes, eles são interessados e procuram saber a respeito de sua 

doença, através da Internet, televisão, e mesmo com perguntas no dia a dia 

do tratamento. 

        A Internet poderia funcionar como uma ferramenta eficaz nas atividades 

de educação em saúde da instituição, proporcionando aulas e/ou palestras 

mais estimulantes e os profissionais indicariam endereços eletrônicos mais 

confiáveis como fonte de busca de conhecimento para os pacientes. 

        Em relação às dificuldades que os pacientes relatavam a respeito de 

mudanças em seu estilo de vida ou de adesão ao tratamento, a falta de 

tempo aparecia como um empecilho à prática de atividade física. Um outro 

fator dizia respeito à dificuldade financeira que pacientes relatavam para 

comparecer a atividades promovidas pelo hospital e a distância entre a casa 

de alguns pacientes e o hospital dificultava a presença em algumas 

atividades. Em relação à alimentação, profissionais disseram que existiam 

reclamações por parte de alguns pacientes que alguns alimentos “light” ou 

“diet” eram caros.  



        Foi observado  nas falas de alguns profissionais as alterações físicas 

decorrentes da patologia cardíaca como fatores limitantes às dificuldades de 

ida ao hospital, funcionando como uma barreira para um acompanhamento 

maior por parte do profissional. Neste caso, o ideal seria a realização de 

visitas domiciliares a estes pacientes mais graves, proporcionando um 

acompanhamento mais próximo deste paciente e melhora no prognóstico.  

        A importância da participação da família no sucesso de adesão de 

tratamento é uma questão que também foi discutida nas entrevistas, e 

mostra que é a presença de um familiar mais próximo durante algumas 

atividades poderia otimizar e multiplicar o benefício das ações. 

        Os obstáculos para a realização das atividades de promoção de saúde 

na instituição destacados pelos fisioterapeutas foram a falta de espaço físico 

do hospital, a falta de profissionais para a grande demanda de pacientes e a 

própria rotina de internamento dos pacientes, que muitas vezes dificulta a 

participação em algumas atividades. 

        Dois profissionais comentaram a respeito de falta de reconhecimento e 

valorização destas ações de promoção de saúde. O primeiro relatou que 

alguns pacientes até acham que o profissional não está trabalhando naquele 

momento da palestra e das orientações. O segundo profissional comentou a 

respeito da visão que outros profissionais de saúde têm acerca das ações. 

Infelizmente, ainda constatamos muito, especialmente em um ambiente 

hospitalar, a valorização do tratamento e reabilitação, em detrimento à 

promoção da saúde. 



        Observamos que após a participação das atividades de promoção de 

saúde no hospital, os pacientes relataram uma melhora em seu 

conhecimento de como viver com as novas adaptações que devem ser 

incorporadas em seu dia a dia. Os pacientes relataram melhora no controle 

da pressão arterial, nos cuidados com a alimentação e ao realizar as 

caminhadas diárias. Os pacientes internados que foram submetidos a 

cirurgia cardíaca tiraram dúvidas quanto ao tipo de atividade física a ser 

realizada, o que deveria ser evitado nas tarefas do dia-a-dia, e 

principalmente, foram orientados a respeitar os limites do próprio corpo. 

        Alguns pacientes apontaram a importância da informação correta na 

diminuição da ansiedade e aumento do bem-estar, pois muitas vezes por 

não entender os sinais e sintomas de sua patologia, se sentiam nervosos e 

apreensivos por não saber o que estava acontecendo consigo. 

        Para a maioria dos pacientes, a aquisição de hábitos saudáveis só 

existiu após saberem que possuía uma patologia cardíaca, o que torna a 

adaptação na dieta e atividade física mais difícil. É necessário um 

acompanhamento de pacientes que foram submetidos à cirurgia, pois após 

um tempo depois da cirurgia, à volta a maus hábitos de vida podem 

comprometer o prognóstico e até mesmo causar necessidades de uma nova 

intervenção cirúrgica. 

        Um ponto investigado na entrevista estava relacionado à linguagem 

utilizada pelos profissionais, e, segundo os pacientes, é acessível e clara, 

facilitando e estimulando o diálogo e o entendimento entre pacientes e 

profissionais.  



        Geralmente pacientes cardíacos têm uma idade mais avançada, 

facilitando a presença de co-morbidades. E na entrevista com pacientes 

alguns relatam problemas ortopédicos que dificultavam a prática da 

caminhada.  

        Nossa investigação foi relevante para vivenciarmos que pacientes 

cardíacos possuem múltiplas e complexas necessidades, fazendo com que 

uma equipe bem estruturada, integrada, possa proporcionar um atendimento 

completo. Da mesma forma, é imprescindível escutar as necessidades e 

aspirações dos pacientes, como ele enxerga sua patologia, sua saúde, e 

desta forma, realmente promover saúde. 

        O profissional que trabalha com atividades de educação e promoção de 

saúde precisa olhar com mais cautela seu paciente, buscando conhecer e 

compreender o mundo em que vivem, e, a partir daí, saber fazer um manejo 

de estratégias de cuidado para atingir melhores resultados no decurso do 

tratamento de saúde. 

        É de grande significância a atuação do fisioterapeuta no hospital, 

desenvolvendo as práticas no sentido de promoção de saúde, 

desenvolvendo grandes benefícios tanto para a instituição, como para a 

sociedade em geral, que passará a ter um profissional mais completo e 

integrado aos novos desafios dos serviços de saúde no que concerne à 

busca da integralidade e equidade em saúde.  
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ANEXO 01 – APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA HCFMUSP 
 

 



ANEXO 02-  Folheto 1 da Atividade (2): Aula Pré e Pós- operatório. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 03 - Folheto 2 – Atividade (2): Aula do pré e pós-operatório - 
Recomendações específicas para caminhada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 04 – Folheto 3 – Atividade (2): Aula do pré e pós-operatório - 
Orientações de exercícios para casa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 05 – Ficha de controle diário de exercícios em casa . Atividades (2) 
e (7): Aula do pré e pós-operatório e grupo GLPP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO 06 - Folheto de orientação de exercícios – Programa Anti-
Tabagismo 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ANEXO 07 - Folheto Programa Anti-Tabagismo (4) - Dicas de como dar 
adeus ao cigarro 

 
 

 



ANEXO 08 - Folheto do Programa Anti-Tabagismo (4) - Orientações para 
cessação do tabagismo 

 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 9 – Folheto do Programa Anti-Tabagismo (4) - Exercícios de 
relaxamento 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 



ANEXO 10- Fotos do Programa de Reabilitação Cardíaca 
 
 
            Figura 1: Exercícios de alongamento 

 
 

 
           Figura 02: Exercícios de aquecimento 

 
 

 

 
 

 



         Figura 03: Exercícios resistidos para membros superiores 

 
 
 
       Figura 04: Os pacientes são constantemente monitorados em sua freqüência cardíaca 

 
 

 



       Figura 05: Exercícios resistidos para membros inferiores com auxílio da barra 

 
 

 
 
      Figura 06: Exercícios aeróbios na bicicleta ergométrica 

 
 
 



 
       Figura 07 : Alongamentos finais 

 
 

      Figura 08: Alongamento sob supervisão do fisioterapeuta 
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APÊNDICE 01 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAR ECIDO 
(Para Chefe do Setor de Fisioterapia)  
 
 
São Paulo, _____ de _________________ 2008  
 
Prezado Sr, 
 
 
         Estamos desenvolvendo um estudo sobre as práticas de promoção da 
saúde realizadas por fisioterapeutas no atendimento a cardiopatas nesta 
instituição hospitalar. Esta atividade refere-se à Dissertação do Curso de 
Mestrado em Medicina Preventiva, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 
         Para a realização deste estudo, precisamos da colaboração de V.Srª, 
no que se refere à permissão para acompanhar os profissionais 
fisioterapeutas que atuam nesse hospital, com o objetivo de levantar dados 
para a presente pesquisa. 
         Da mesma forma, solicitamos a V.Srª que nos conceda uma entrevista 
sobre as ações de promoção da saúde  realizadas pelo serviço de 
Fisioterapia deste hospital.                            
         Comprometemo-nos a manter sigilo sobre a identificação dos 
participantes do estudo e instituição. O nome do hospital e dos profissionais 
serão fictícios. 
         Contando com vossa preciosa colaboração e apoio, antecipamos os 
agradecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
 
                                                                            
______________________________            _______________________________  
Denise Gonçalves Moura Pinheiro                     Heráclito Barbosa de Carvalho  
Aluna da Faculdade de Medicina da USP                   Profº    Orientador  da                                                                                                            
                                                                                Faculdade de Medicina - USP 
  
 
Ilmo Sr, 
 
 
                    _____________________________________ 
                                 Chefe do Setor de Fisioterapia 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 02 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAR ECIDO 
(Para Fisioterapeutas)  
 
Título da pesquisa: Práticas de Promoção da Saúde no atendimento 
fisioterapêutico em uma instituição hospitalar de referência em Cardiologia 
Pesquisadora Responsável: Denise Gonçalves Moura Pinheiro 
Orientador:  Heráclito Barbosa de Carvalho 
 
      A pesquisadora Denise Gonçalves Moura Pinheiro, fisioterapeuta, com o 
RG nº _________________, inscrita no CREFITO-SP sob o número 
_________, está realizando um estudo que tem por objetivo caracterizar as 
práticas relacionadas à promoção da saúde dos fisioterapeutas que 
trabalham com cardiopatas. Este estudo refere-se a uma pesquisa de 
mestrado em Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Fui convidado a participar da pesquisa, 
permitindo que a pesquisadora me acompanhe durante as atividades com os 
pacientes e respondendo a uma entrevista. Minha participação na pesquisa 
não é obrigatória, mas será de grande importância se desejar fazê-lo. 
       Minhas informações serão tratadas com o mais absoluto sigilo, não 
sendo publicado meu nome e nem qualquer outro dado colhido que possa 
me identificar. A qualquer momento posso pedir informações e 
esclarecimentos a respeito da pesquisa, bem como retirar minha autorização 
para participação na mesma, o que não acarretará nenhum prejuízo a mim. 
       .        
Eu,  ___________________________________, recebi os devidos 
esclarecimentos a respeito da pesquisa acima, aceito participar de forma 
livre e espontânea, estou livre para em qualquer momento, desistir de 
colaborar com a pesquisa, sem nenhuma espécie de prejuízo. Recebi uma 
cópia deste termo, assinando este documento com a garantia de ter minha 
identidade preservada. 
 
 
 
São Paulo, ______  de _______________ de ______ 
 
Assinatura: __________________________________ 
 
 
______________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
 
 
Dados do Pesquisador Responsável : 
 
Denise Gonçalves Moura Pinheiro 
E-mail: denisep@usp.br 
 
 



APÊNDICE 03 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAR ECIDO 
(Para os pacientes)  
Título da pesquisa: Práticas de Promoção da Saúde no atendimento 
fisioterapêutico em uma instituição hospitalar de referência em Cardiologia 
Pesquisadora Responsável: Denise Gonçalves Moura Pinheiro 
Orientador:  Heráclito Barbosa de Carvalho 
 
      A pesquisadora Denise Gonçalves Moura Pinheiro, fisioterapeuta, com o 
RG nº ___________________, inscrita no CREFITO-SP sob o número 
_________, está realizando um estudo que tem por objetivo caracterizar as 
práticas relacionadas à promoção da saúde dos fisioterapeutas que 
trabalham com cardiopatas. Este estudo refere-se a uma pesquisa de 
mestrado em Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Fui convidado a participar da pesquisa, 
respondendo a uma entrevista com a pesquisadora. Minha participação na 
pesquisa não é obrigatória, mas será de grande importância se desejar fazê-
lo. 
       Minhas informações serão tratadas com o mais absoluto sigilo, não 
sendo publicado meu nome e nem qualquer outro dado colhido que possa 
me identificar. A qualquer momento posso pedir informações e 
esclarecimentos a respeito da pesquisa, bem como retirar minha autorização 
para participação na mesma, o que não acarretará nenhum prejuízo a mim. 
       .        
Eu,  ___________________________________, recebi os devidos 
esclarecimentos a respeito da pesquisa acima, aceito participar de forma 
livre e espontânea, estou livre para em qualquer momento, desistir de 
colaborar com a pesquisa, sem nenhuma espécie de prejuízo. Recebi uma 
cópia deste termo, assinando este documento com a garantia de ter minha 
identidade preservada. 
 
 
 
São Paulo, ______  de _______________ de ______ 
 
Assinatura: __________________________________ 
 
______________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
 
 
Dados do Pesquisador Responsável : 
 
Denise Gonçalves Moura Pinheiro 
E-mail: denisep@usp.br 
 
 
 
 



APÊNDICE 04 - FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA  (Para Chefe do Setor 
de Fisioterapia) 
    
       

1.Como é a rotina do paciente que se interna aqui no hospital? Qual tipo 
de morbidade cardiovascular mais prevalente na instituição? Quais os 
procedimentos de promoção da saúde realizados tanto na UTI quanto na 
Enfermaria? 

 
2.Como funciona a assistência fisioterapêutica no ambulatório? Há 
ambulatório de hipertensão arterial? E de insuficiência cardíaca? Há 
algum programa anti-tabagismo? Se sim, como funciona? Há algum 
programa direcionado a pacientes com diabetes mellitus e obesidade? 
Se sim, qual é e como funciona? Se não, por quê não há? 

 
3.Que tipos de atividades em promoção da saúde o hospital oferece a 
seus   pacientes? Como o fisioterapeuta participa nessas ações? 

 
4.Há algum programa oferecido à comunidade em geral, ou seja, para 
pacientes que não são do hospital? 

 
5.Há um setor de reabilitação cardíaca no hospital? Se sim, como ele 
funciona? Para que tipo de morbidade cardiovascular ele é indicado, isto 
é qual é o tipo de pacientes mais prevalente nesse programa? 

 
6.E em relação àqueles pacientes que recebem alta do hospital, ou que 
terminaram seu tratamento no ambulatório, existe um acompanhamento 
desses pacientes, visitas domiciliares, por exemplo? 

 
7.O hospital promove campanhas de prevenção? Se sim, há dias 
temáticos?  Que tipo de prevenção é desejada, primária ou secundária? 
Como o fisioterapeuta da instituição participa nessas campanhas? 

 
8.As atividades de promoção em saúde, educação em saúde e o 
programa de reabilitação cardíaca são direcionados apenas à pacientes 
da instituição ou aqueles de outras instituições públicas/privadas também 
podem participar? Isso ocorre de fato? Se sim, como os pacientes são 
indicados ou tomam conhecimento desses programas? 

 
9.Para você, o que são atividades de promoção em saúde? 

 
10.Você considera as atividades de promoção importantes na fisioterapia 
cardiovascular? Por quê? 
 
11.Você acha que dos últimos anos para cá algo mudou em relação à 
prática do fisioterapeuta cardiovascular relacionado à promoção da 
saúde dos pacientes? Como? 

 



12.Você acha que atualmente os pacientes com doenças cardiovasculares 
estão sabendo mais a respeito de sua patologia, formas de tratamento e 
prevenção? Você avalia um melhor autocuidado por parte dos pacientes da 
instituição? Por que? 

 
13.Há projetos novos do setor de fisioterapia em relação ao atendimento dos 
pacientes, atividades de promoção em saúde? 

 
14.De acordo com sua experiência, quais os principais obstáculos à                   
implantação dessas atividades de promoção em saúde com pacientes 
cardiovasculares nesse tipo de instituição (hospitalar)? 
 
15.Gostaria de acrescentar algo? Fazer mais alguma consideração? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 05- FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA  (Para 
Fisioterapeutas)  
 
 
 
 
1-  Para você, o que são atividades de promoção em saúde? 
 
2- Você considera as atividades de promoção importantes na fisioterapia 

cardiovascular? Por quê? 
      
3- Você acha que dos últimos anos para cá algo mudou em relação à  
     prática do fisioterapeuta cardiovascular relacionado à promoção da saúde  
     dos pacientes? Como? 
 
4- Você acha que atualmente os pacientes com doenças cardiovasculares 
    estão sabendo mais a respeito de sua patologia, formas de tratamento e         
    prevenção? Você avalia um melhor auto-cuidado por parte dos pacientes  
    da instituição? Por que? 

 
5- De acordo com sua experiência, quais os principais obstáculos à 
realização dessas atividades de promoção em saúde com pacientes 
cardiovasculares aqui no hospital? 
            
 
6 - Gostaria de acrescentar algo? Fazer mais alguma consideração? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 06 - FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA  (Para pacientes)  
 
 
 
 
Sexo: 
Idade: 
Tratamento que realiza no hospital: 
 
 

1) O que o senhor(a) entende sobre saúde? 

2) No momento, o senhor(a) se considera uma pessoa com saúde?Por 

que? 

3) Qual o motivo pelo qual freqüenta o hospital? 

4) Quais as atividades que participa no hospital? 

5) Gosta destas atividades?Tem dificuldade em vir p/ estas atividades? 

6) O que aprendeu de novo sobre saúde aqui no hospital? 

7) Quais as dificuldades que o senhor(a) sente ao fazer seu tratamento? 

8) Antes de freqüentar o hospital, o que o senhor(a) sabia sobre sua 

doença/tratamento?Já participou de alguma atividade que falasse 

sobre saúde em outro local? 

9) O senhor(a) se sente capaz de realizar seu tratamento? Por que? 

10) O que gostaria de saber sobre saúde ? E o que gostaria de aprender 

sobre saúde aqui no hospital? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 07: ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  
DOS FISIOTERAPEUTAS 
 
 
1) Atendimento UTI / Enfermaria 
 
a)Orientações pré-operatórias/ pós- operatórias: 
                
Espaço físico da sala/ Distribuição das cadeiras 
Participação dos pacientes 
Tipo de abordagem do fisioterapeuta/ Abordagem dialógica 
Quantidade de pacientes/acompanhantes 
Recomendações individuais/ gerais 
Uso de uma linguagem acessível p/ os pacientes 
Interesse dos pacientes/ acompanhantes 
Interesse do profissional p/ com os pacientes 
Explicação dos folhetos 
Estímulo à atividade física 
Duração da atividade 
Dúvidas/questionamento dos pacientes 
         
         
 2) Programas de atividade física: Reabilitação Card íaca/ Grupos  
          
Espaço físico da sala/ Ventilação / Tamanho 
Duração da atividade 
Orientação individual/ Grupal 
Quantidade de pacientes no total 
Quantidade de fisioterapeutas 
Quantidade de profissionais p/ cada paciente 
Motivação dos pacientes 
Condição dos aparelhos/ Quantidade adequada 
Monitoração contínua dos pacientes 
Adequada auto-monitoração pelos pacientes 
                 
           
3) Programa Anti-Tabagismo  
 
Quantidade de pessoas no grupo 
Espaço físico da sala/ Distribuição de cadeiras 
Motivação dos pacientes 
Motivação dos profissionais 
Recomendações inviduais / gerais 
Consultas individuais com os profissionais da equipe 
Abordagem dialógica 
Linguagem acessível 
Explicação dos folhetos 
Interação entre os pacientes 



Interação entre pacientes/ profissionais 
        
         
          
 
4) Aulas 
         
Espaço físico da sala/ Distribuição das cadeiras 
Participação dos pacientes 
Tipo de abordagem dos profissionais / Abordagem dialógica 
Quantidade de pacientes/acompanhantes 
Recomendações individuais/ gerais 
Uso de uma linguagem acessível p/ os pacientes 
Interesse dos pacientes/ acompanhantes 
Interesse do profissional p/ com os pacientes 
Explicação dos folhetos 
Estímulo à mudança nos estilos de vida 
Dúvidas/questionamento dos pacientes 
Duração da aula 
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