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Costa AC. Autocuidado, alfabetismo em saúde e conhecimento sobre a doença em 
pacientes com doença arterial coronariana [dissertação]. São Paulo: Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2020. 
 

RESUMO 
 
Introdução: O autocuidado (AC) é fundamental para o manejo e tratamento da 
doença arterial coronariana (DAC). Na Teoria de Enfermagem do Déficit de AC 
(TEDAC) de Orem, o conhecimento é um dos componentes de poder que influencia 
a operacionalização do AC. O avanço do entendimento sobre a relação entre 
conhecimento e comportamento faz acreditar que o alfabetismo em saúde (AS) e 
não apenas o conhecimento tem influência direta na capacidade de AC. Objetivo: O 
objetivo geral foi analisar a associação entre capacidade de AC, AS e conhecimento 
sobre a doença em pacientes com DAC. Método: Estudo transversal, no qual foram 
incluídos pacientes com DAC, idade igual ou superior a 18 anos, que sabiam ler e 
tinham capacidade cognitiva preservada, cadastrados no ambulatório de hospital 
especializado em cardiologia. Foram excluídos aqueles com capacidade visual, 
auditiva e/ou de comunicação comprometidas. A coleta de dados foi realizada entre 
agosto e outubro de 2019. Foram coletados dados de caracterização 
sociodemográficas e clínica. ASAS-R, S-TOFHLA e CADE-Q SV foram utilizados 
para avaliação da capacidade de AC, AS e conhecimento sobre a DAC. Variáveis 
numéricas foram descritas por medidas de tendência central e dispersão e variáveis 
categóricas por meio de frequências. Testes inferenciais foram utilizados para 
determinar associações entre as variáveis; o modelo de equações estruturais foi 
utilizado para verificar se o conhecimento sobre a DAC era mediador da relação 
entre AC e AS. O nível de significância adotado foi de 5%. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: Foram incluídos 122 pacientes 
(60,7% sexo masculino, idade 62,07+8,8 anos). Os escores médios do ASAS-R, S-
TOFHLA e CADE-Q SV foram, respectivamente, 52,7±7,5, 60,5±23,1 e 12,3±2,5 
pontos; na análise bivariada esses escores se associaram com idade, anos de 
ensino formal, renda per capta, tempo de diagnóstico da DAC, cor da pele, situação 
trabalhista, sedentarismo e orientações em saúde. Houve correlação entre os 
escores do ASAS-R e S-TOFLHA (r=0,341; p<0,001) e do ASAS-R e CADE-Q SV 
(r=0,179; p<0,048). No modelo de equações estruturais, verificou-se que tanto a 
contribuição direta (B=0,363; p=0,170) quanto indireta (B=0,112; p=0,117) do CADE-
Q SV no ASAS-R foram pequenas, mas o CADE-Q SV influenciou o S-TOFHLA 
(B=1,610; p=0,05) e este, por sua vez, o ASAS-R, de modo que o escore do ASAS-
R aumentou 0,070 pontos para cada ponto adicional no escore do S-TOFLHA. 
Conclusão: A capacidade de AC apresentou associação com AS e tempo de 
educação formal. Não houve associação direta ou indireta do conhecimento com a 
capacidade de AC, mas o conhecimento teve associação com o AS. Implicações e 
impacto para prática: O AS parece ser um dos componentes de poder da TEDAC. 
Estratégias que visem melhorar o AC devem ser individualizadas de acordo com o 
AS e nível de educação formal. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Autocuidado. Alfabetização em saúde. Doença da artéria 
coronariana. Coronariopatia. Enfermagem. Educação em saúde. Conhecimento.  



 

 

Costa AC. Self-care, health literacy and knowledge about the disease in patients with 
coronary artery disease [dissertation]. São Paulo: School of Nursing, University of 
São Paulo; 2020. 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: Self-care (SC) is essential for the management and treatment of 
coronary artery disease (CAD). In Orem's SC Deficit Nursing Theory, knowledge is 
one of the power components that influence SC operationalization. As the 
understanding about the relationship between knowledge and behavior advances, it 
is believed that health literacy (HL), not knowledge, has a direct influence on SC 
agency. Objective: The general objective was to analyze the association between 
SC capacity, HL and knowledge regarding the disease in patients with CAD. Method: 
Cross-sectional study that included patients with CAD attended in the outpatient 
clinic of a cardiology hospital, who were 18 years or older, were able to read, and 
had preserved cognitive function. Those with impaired visual, auditory and/or 
communication functions were excluded. Data collection was carried out between 
August and October 2019. Sociodemographic and clinical variables were collected. 
ASAS-R, S-TOFHLA and CADE-Q SV were used to assess the SC capacity, HL and 
CAD knowledge. Quantitative variables were described by means of central tendency 
and dispersion measurements and categorical variables by means of frequencies. 
Inferential tests were used to determine associations between variables; the 
structural equation model was used in order to verify whether CAD knowledge was a 
mediator of the relation between SC and HL. The level of significance adopted was 
5%. The study was approved by the Research Ethics Committee. Results: 122 
patients were included (60,7% male, aged 62,07 ± 8,8 years) in the study. The mean 
scores of ASAS-R, S-TOFHLA, and CADE-Q SV were respectively 52,7±7,5, 
60,5±23,1 and 12,3±2,5 points; in the bivariate analysis, these scores were 
associated with age, years of formal education, income per capita, time since CAD 
diagnosis, skin color, work situation, sedentarism and health education. There was a 
correlation between the scores of ASAS-R and S-TOFLHA (r=0,341; p<0,001) and 
ASAS-R and CADE-Q SV (r=0,179; p<0,048). In the structural equation model, it was 
found that both the direct (B=0,363; p=0,170) and indirect (B=0,112; p=0,117) 
contributions of CADE-Q SV to ASAS-R were small, but CADE-Q SV influenced S-
TOFHLA (B=1,610; p=0,05); in turn, S-TOFHLA influenced ASAS-R, so that ASAS-R 
score increased 0,070 points for each additional point in the score S-TOFLHA. 
Conclusion: SC capacity was associated with HL and time spent for formal 
education. There was no direct or indirect association of knowledge with SC capacity, 
but knowledge was associated with HL. Implications and impact for practice: HL 
seems to be one of SCDNT power components. Strategies that aim to improve SC 
should be tailored according to the HL and level of formal education. 
 
 
KEY-WORDS: Self Care. Health Literacy. Coronary Artery Disease. Coronary 
Disease. Nursing. Health Education. Knowledge.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A Doença Arterial Coronariana (DAC) representa um sério problema de saúde 

pública, com crescente prevalência e alta morbidade e mortalidade no Brasil e no 

mundo1-4. O tratamento da DAC envolve medidas farmacológicas e não 

farmacológicas que visam reduzir e controlar os sintomas da doença5,6 e exigem o 

desenvolvimento de habilidades de autocuidado para proporcionar mudanças no 

comportamento de saúde e minimizar o impacto negativo da doença7.  

É reconhecido na literatura que a melhor capacidade de autocuidado propicia 

melhor controle e gerenciamento dos sinais e sintomas, prevenção dos agravos 

decorrentes da doença, além de contribuir para a tomada de decisão e busca de 

soluções7,8. Ainda, a adequada capacidade de autocuidado pode contribuir para 

redução das taxas de mortalidade, readmissões hospitalares e custos diretos e 

indiretos relacionados à doença9.  

Estudos evidenciam que em geral, a capacidade de autocuidado nos 

pacientes com DAC é classificada como moderada e boa, e é influenciada pelas 

características sociodemográficas e clínicas. Porém, ainda há pacientes que não 

aderem às recomendações para o autocuidado, como prática de atividade física 

regular, cessação do tabagismo e procura aos serviços médicos na presença de 

sintomas, como angina10-12. 

O autocuidado é definido por Dorothea Orem como a prática de atividades 

que os indivíduos iniciam e realizam por si próprios para manter a vida, a saúde e o 

bem-estar. É uma ação deliberada e aprendida por meio de relações interpessoais 

do indivíduo, e realizada de forma consciente e intencional a fim de atender um 

determinado objetivo13. 

A Teoria de Enfermagem do Déficit do Autocuidado (TEDAC) de Dorothea 

Orem é amplamente utilizada e fundamenta instrumentos que permitem a avaliação 

do autocuidado14. De acordo com essa teoria a capacidade de autocuidado é 

constituída de três elementos hierárquicos, dentre eles, os componentes de poder. 

Estes são dez competências, fonte de empoderamento para o engajamento nas 

operações de autocuidado13.  

Para Orem, o conhecimento é uma das competências necessárias para a 

operacionalização do autocuidado13. Nos últimos anos, no entanto, evidências têm 
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surgido no sentido de demonstrar que o conhecimento é uma competência 

importante, mas não é suficiente para a mudança de comportamento15-17.  

Em um estudo transversal incluindo 401 pacientes com doença renal crônica 

não dialíticos observou-se associação entre conhecimento específico sobre a 

doença e comportamentos de autocuidado, que foi atenuado após ajuste para 

alfabetismo em saúde. Verificou-se interação entre o nível de alfabetismo em saúde 

na relação entre os escores de conhecimento sobre a doença e de autocuidado. 

Além disso, houve associação entre o conhecimento percebido sobre a doença e 

autocuidado apenas entre pacientes com adequado alfabetismo em saúde15. 

Em recente editorial, Horwitz16 destaca que o autocuidado é constituído de um 

tripé, cujos componentes são conhecimento (saber o que deve ser feito), 

planejamento (como seguir as orientações) e habilidade (ser capaz e ter a 

disposição para colocar o plano em ação). A autora enfatiza que concentrar o 

cuidado em apenas um desses componentes, como o conhecimento, tem 

consistentemente levado a resultados insatisfatórios com relação ao manejo do 

autocuidado. 

O estudo de Greysen et al.18 ilustra que o conhecimento pode ter papel 

limitado no que se refere ao manejo do autocuidado. Esses autores conduziram um 

estudo transversal, multicêntrico nos EUA, que incluiu mais de mil participantes que 

foram readmitidos após a alta hospitalar. Os autores mostraram que 91% dos 

participantes tinham conhecimento sobre seu plano de alta, porém mais da metade 

deles tiveram dificuldades em implementar as ações de autocuidado. 

O conhecimento parece fazer parte de um conjunto de habilidades que 

envolve a busca, o processamento e a utilização da informação pelo paciente em 

benefício de sua saúde19,20. A educação do paciente deve ir além de apresentar 

informações para melhorar o conhecimento; deve incluir conteúdos que promovam 

compreensão abrangente da doença e seus sintomas, assim como a importância 

dos comportamentos de autocuidado21. 

Nesse sentido, o alfabetismo em saúde parece ser o elo para que o 

conhecimento seja usado com a finalidade de mudar o comportamento e melhorar o 

autocuidado22. O alfabetismo em saúde é a capacidade do indivíduo de buscar, 

julgar, processar e compreender informações básicas de saúde e serviços 

necessários para tomar decisões apropriadas19. De fato, enquanto a literatura é 

controversa em demonstrar que o conhecimento tem influência positiva na 
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capacidade de autocuidado15,23, alguns autores sugerem que o alfabetismo em 

saúde está associado a melhores desfechos de autocuidado24-26.  

Um estudo descritivo concluiu que pacientes com alfabetismo em saúde 

inadequado demonstraram chances significativamente aumentadas de não adesão 

ao estilo de vida saudável (p= 0,013) em comparação com aqueles com adequado 

alfabetismo em saúde24. Outros estudos também evidenciaram que o alfabetismo 

em saúde adequado estava associado a menores taxas de obesidade, tabagismo, 

hábitos alimentares não saudáveis e readmissão hospitalar20,25,27. 

Orem não menciona o alfabetismo em saúde dentre os componentes de 

poder na TEDAC13. Mas, o avanço do entendimento sobre as relações entre 

conhecimento, alfabetismo em saúde e comportamento em saúde parece apontar na 

direção de que a capacidade de autocuidado seja influenciada pelo alfabetismo em 

saúde e que o conhecimento influencie a capacidade de autocuidado por meio do 

alfabetismo em saúde. Nesse sentido, o alfabetismo em saúde seria um mediador 

da relação entre conhecimento e capacidade de autocuidado. 

Até onde se sabe, não há estudos que tenham analisado se o alfabetismo em 

saúde é um mediador da relação entre o conhecimento e a capacidade de 

autocuidado. Assim, determinar a relação entre capacidade de autocuidado, 

alfabetismo em saúde e conhecimento pode contribuir para o avanço da TEDAC e 

para o delineamento de ações educativas que visem melhorar o autocuidado de 

pacientes com DAC. Portanto, este estudo pretendeu responder as seguintes 

questões de pesquisa:  

“Há associação entre capacidade de autocuidado, alfabetismo em saúde e 

conhecimento sobre a doença nos pacientes com DAC?” 

“O alfabetismo em saúde é mediador da relação entre o conhecimento sobre 

a DAC e a capacidade de autocuidado?”  

As hipóteses deste estudo são: 

Há associação entre a capacidade de autocuidado, alfabetismo em saúde e 

conhecimento sobre a doença nos pacientes com DAC. 

O conhecimento influencia a capacidade de autocuidado por meio do 

alfabetismo em saúde.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar a associação entre a capacidade de autocuidado, o alfabetismo em 

saúde e o conhecimento sobre a doença em pacientes com DAC.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as características sociodemográficas e clínicas;  

 Descrever a capacidade de autocuidado, o nível de alfabetismo em saúde e o 

conhecimento sobre a DAC; 

 Verificar a associação das variáveis sociodemográficas e clínicas com a 

capacidade de autocuidado, o alfabetismo em saúde e o conhecimento sobre 

a DAC; 

 Verificar a correlação entre os escores da capacidade de autocuidado, 

alfabetismo em saúde e conhecimento sobre a DAC; 

 Verificar se o alfabetismo em saúde é mediador da relação entre 

conhecimento sobre a DAC e a capacidade de autocuidado.  
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3 REVISAO DE LITERATURA 

 

3.1 DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA 

 

As doenças cardiovasculares são causa importante de mortalidade e 

morbidade em todo o mundo, tendo sido responsáveis por 17,9 milhões de mortes 

em 2015, o que corresponde a cerca de um terço do total de óbitos no planeta28. 

Estima-se que até 2030 o número de mortes por causas cardiovasculares deve 

aumentar para 23,6 milhões29-31. 

Dentre as doenças cardiovasculares, destaca-se a DAC, a qual compreende 

um conjunto de afecções agudas e crônicas das artérias coronárias que compromete 

o fluxo sanguíneo e o suprimento de oxigênio para o miocárdio, levando à isquemia 

do músculo cardíaco. É reconhecida como importante causa de morbidade e 

mortalidade em países desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento, 

como o Brasil29. 

Entre 2011 e 2014, cerca de 16,5 milhões de pessoas com idade igual ou 

superior a 20 anos foram diagnosticados com DAC nos Estados Unidos. Em 2019 a 

incidência de eventos agudos coronarianos em estadunidenses foi de 

aproximadamente 780 mil casos novos e 335 mil casos recorrentes32. Estatísticas 

apontam que essa doença é responsável por um em cada três óbitos naquele país33-

35 e que os custos diretos e indiretos com a doença superaram 200 bilhões de 

dólares entre 2014 e 201536. 

No Brasil, entre 2004 e 2014, foram registrados mais de um milhão de óbitos 

por infarto agudo do miocárdio (IAM), angina e outras doenças isquêmicas do 

coração37. Dados do Ministério da Saúde, mostram que entre o período de 2018 a 

2019 ocorreram mais de 558 mil internações e 33 mil óbitos por doenças isquêmicas 

do coração com gastos que superaram R$ 2,4 bilhões38. Além dos custos 

hospitalares diretos, vale ressaltar os custos indiretos com prejuízos sociais e 

psicológicos, resultando em perda de produtividade, associada ao absenteísmo ou à 

mortalidade precoce9,39. 

A DAC é resultante, mais frequentemente, do estreitamento ou oclusão das 

artérias coronarianas, secundários à aterosclerose. A aterosclerose é uma doença 

inflamatória crônica de origem multifatorial. O processo inflamatório culmina com 
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uma série de alterações fisiopatológicas da parede arterial que resultam em 

mudanças na permeabilidade endotelial e depósito de lipídios na camada 

subendotelial (em especial, partículas de lipoproteína de baixa densidade – LDL), 

com consequente comprometimento do fluxo sanguíneo coronariano40,41. 

Cronicamente, a angina estável é a principal forma de apresentação da doença, 

enquanto a síndrome coronariana aguda (SCA) é a apresentação mais comum dos 

quadros agudos da doença42-44. 

Reconhecidamente, vários fatores de risco concorrem para a instalação e 

progressão da DAC. Esses fatores de risco podem ser classificados como não 

modificáveis ou modificáveis. Os primeiros compreendem características do 

indivíduo que não podem ser modificadas por meio do tratamento, como exemplo, 

idade acima de 45 anos, sexo masculino e história familiar de DAC prematura41. Os 

fatores modificáveis são aqueles que podem ser alterados em função de mudanças 

nos hábitos ou tratamento, por exemplo, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, 

dislipidemia, sedentarismo e obesidade6,45,46. 

O desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio para o miocárdio, 

característico da DAC, é manifestado por vasta gama de sinais e sintomas. A 

manifestação clínica mais comum é a dor precordial, tipo opressiva, de forte 

intensidade e que irradia para os membros superiores, mandíbula, pescoço, dorso e 

região epigástrica. Outros sinais e sintomas são dispneia, taquicardia, astenia, 

fadiga, vertigem, sudorese, náusea e vômito43,44. 

O tratamento da DAC visa proporcionar alívio dos sintomas e maior tolerância 

aos exercícios diários, prevenir o IAM e reduzir incapacidades e a mortalidade5. 

Inclui o uso de medicamentos e a realização de procedimentos de cardiologia 

intervencionista ou cirúrgicos. Adicionalmente, a adoção de hábitos de vida saudável 

tem se mostrado essencial no controle da doença6,41 e nos desfechos 

cardiovasculares47. 

Tanto a incorporação de hábitos saudáveis quanto o manejo do tratamento 

farmacológico requerem que o paciente desenvolva habilidades e incorpore 

comportamentos de autocuidado à sua rotina diária7,8. 
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3.2 AUTOCUIDADO 

 

3.2.1 Conceito de autocuidado 

 

O conceito de autocuidado surgiu na literatura em 1835, quando estudiosos 

da literatura em saúde o descreviam como uma noção de responsabilidade pessoal 

por doenças ligadas a sintomas contagiosos48. A partir da segunda metade do 

século XX, com a mudança nos padrões predominantes de doença aguda para 

doença crônica, a visão filosófica de que as pessoas são responsáveis por sua 

própria saúde começou a receber destaque49. 

Na enfermagem, o conceito de autocuidado surgiu em 1958, quando 

enfermeira e teorista Dorothea Orem, como consultora do Office of Education, 

Department of Health, Education and Welfare, participou de um projeto para 

melhorias do treinamento prático de enfermagem, construindo sua primeira teoria, a 

“Teoria do autocuidado”13. 

Orem definiu o autocuidado como a prática de atividades que as pessoas 

iniciam e executam por si mesmas na manutenção da vida, saúde e bem-estar. Para 

a autora, o autocuidado tem propósito, é deliberado, e contribui para a manutenção 

da integridade, funcionamento e desenvolvimento humanos. O autocuidado é 

desempenhado por pessoas maduras e em amadurecimento que têm o poder e a 

capacidade de usar métodos apropriados, confiáveis e válidos para controlar e 

regular fatores internos e externos que afetam seu funcionamento, desenvolvimento 

e bem-estar em ambientes estáveis ou desafiadores13. 

Apesar de ser um termo amplamente utilizado na literatura em saúde e em 

enfermagem, não há uma definição consensual do termo. Uma revisão sistemática 

sintetizou os atributos, antecedentes e consequentes de autocuidado e de agência 

de autocuidado50. 

Em termos do atributo, autocuidado é descrito como atividade, capacidade e 

processo. Como atividade, o autocuidado se refere a atividades física, mental, social 

e espiritual. Essas atividades são aprendidas e conscientemente desempenhadas; 

estão sob o controle individual e são norteadas pela situação a um objetivo 

específico. O autocuidado também é uma capacidade de ação dirigida a 

necessidades universais, objetivos e problemas de saúde. Finalmente, o 
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autocuidado é um processo de desenvolvimento da saúde relacionado à doença e 

ao bem-estar50. 

Por sua vez, a agência de autocuidado é definida como a capacidade de 

reconhecimento das próprias necessidades e de avaliação dos recursos pessoais e 

ambientais. Os atributos identificados para este conceito foram as capacidades 

cognitiva, física e psicossocial de desempenhar as ações de autocuidado50. 

Fatores internos, como crenças, preceitos religiosos, aprendizagem, 

motivação, autoeficácia, percepção de desequilíbrio, compromisso e capacidade de 

fazer julgamentos, e fatores externos, como rede de apoio social e recursos 

disponíveis, foram identificados como antecedentes do conceito de autocuidado. 

Para agência de autocuidado, os antecedentes foram os níveis de desenvolvimento 

cognitivo, físico e psicossocial e a necessidade ou desejo de desempenhar ações de 

autocuidado50. 

Os consequentes do conceito de autocuidado são a manutenção da saúde, 

vida e bem-estar, autonomia e empoderamento, resolução de sintomas, prevenção e 

enfrentamento da doença, obtenção de apoio social, e o alcance da autoestima, 

autotranscendência e vida significativa. Já os consequentes do conceito agência de 

autocuidado se referem ao desempenho de ações que visam atingir um objetivo 

específico50. 

 

3.2.2 Teoria do autocuidado 

 

Uma revisão integrativa realizada na base de dados CINAHL e no portal 

PubMed, a fim de sintetizar a literatura acerca dos modelos teóricos que subsidiam a 

avaliação do autocuidado em pessoas com DAC, identificou que em 10 dos 37 

artigos recuperados os autores declararam os modelos teóricos utilizados na 

avaliação do autocuidado em pacientes com DAC. A teoria de enfermagem mais 

amplamente utilizada foi a Teoria de Enfermagem do Déficit do Autocuidado 

(TEDAC), de Dorothea Orem14. 

Corroborando com os resultados da revisão citada anteriormente, em outro 

estudo os autores identificaram que a TEDAC foi a teoria mais citada na literatura no 

que se refere aos cuidados de enfermagem a pacientes coronariopatas. Observaram 

também que intervenções pautadas no modelo conceitual de Orem trouxeram 
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benefícios na promoção do autocuidado e, consequentemente, melhores resultados 

em saúde51. 

Além de ser amplamente utilizada na enfermagem, a TEDAC relaciona os 

conceitos fundamentais que afetam o autocuidado. Em especial, destaca 

características do agente que são necessárias para o autocuidado13. Ainda, vários 

instrumentos que visam analisar o comportamento de autocuidado se basearam na 

TEDAC52. 

 

3.2.2.1 Teoria de Enfermagem do Déficit do Autocuidado de Dorothea Orem 

 

A TEDAC é uma grande teoria que congrega três teorias menores e inter-

relacionadas, a saber: teoria do autocuidado, teoria do déficit do autocuidado e 

teoria dos sistemas de enfermagem. As três teorias menores se articulam para 

formar o todo que é a TEDAC13. 

Há seis conceitos básicos e um conceito periférico que compõem a TEDAC. 

Autocuidado, capacidade para o autocuidado, demanda terapêutica de autocuidado 

e déficit de autocuidado são os conceitos básicos relacionados ao paciente. A 

agência de enfermagem e o sistema de enfermagem são os conceitos básicos 

relacionados ao profissional e suas ações. Os fatores condicionantes básicos (FCB) 

são o conceito periférico que influencia os conceitos capacidade para o autocuidado, 

demanda terapêutica de autocuidado e agência de enfermagem13,53. 

O conceito básico autocuidado é definido como a prática de atividades que as 

pessoas iniciam e desempenham por si mesmas, para si mesmas ou para outros 

(cuidado dependente) para manter a vida, a saúde e o bem-estar. De acordo com a 

teorista, o autocuidado é um comportamento aprendido que é direcionado a um 

objetivo específico. Em outras palavras, o autocuidado é uma ação deliberada 

precedida pela busca de conhecimento acerca do que deve ser feito (ação 

necessária) e tomada de decisão sobre que ação realizar13. 

O segundo conceito básico, a capacidade para o autocuidado (ou agência de 

autocuidado), foi descrito como a disposição do paciente em se engajar, bem como 

sua habilidade para o autocuidado. A pessoa com disposição favorável e que realiza 

o autocuidado é um agente de autocuidado. A capacidade para o autocuidado pode 

ser aprendida/desenvolvida desde a infância, atinge seu ápice na vida adulta e 
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declina com o avançar da idade. Este conceito é constituído de uma estrutura 

hierárquica de três partes13. 

Parte 1) Capacidades fundamentais e disposição. Incluem competências 

relacionadas à percepção, memória e orientação, que são necessárias para 

qualquer ação deliberada, não apenas ações de autocuidado. 

Parte 2) Componentes de poder. São constituídos de 10 competências que 

são fonte de empoderamento para o engajamento nas operações de autocuidado; 

devem ser aprendidas/desenvolvidas, e são relacionadas ao conhecimento, 

motivação e habilidades (quadro 1). 

 

Quadro 1 - Componentes de poder da capacidade de autocuidado 

1. Capacidade de manter atenção e vigilância com relação a si mesmo enquanto 

agente de autocuidado, bem como a condições internas e externas e a fatores 

significativos para o autocuidado 

2. Uso controlado da energia física disponível que é suficiente para a iniciação e 

continuação as operações de autocuidado 

3. Capacidade de controlar a posição do corpo e suas partes na execução de 

movimentos necessários para a iniciação e finalização e atividades de autocuidado 

4. Capacidade de raciocinar segundo um modelo de autocuidado 

5. Motivação, isto é, orientações para metas de autocuidado que estão de acordo 

com as características e significado de vida, saúde e bem-estar 

6. Capacidade de tomar decisões acerca de si mesmo e de operacionalizar tais 

decisões  

7. Capacidade para adquirir conhecimento técnico sobre o autocuidado de uma 

fonte confiável, para retê-lo e operacionalizá-lo 

8. Um repertório de habilidades cognitivas, perceptuais, de manipulação, de 

comunicação e interpessoais adaptadas para a realização das atividades de 

autocuidado 

9. Capacidade de organizar ações de autocuidado em relação a metas regulatórias 

de autocuidado 

10. Capacidade de realizar consistentemente ações de autocuidado, integrando-as 

com relevantes aspetos pessoais, familiares e da comunidade  

 

Fonte: Orem DE. Nursing: concepts of practice. 6th ed. St. Louis: Mosby; 2001.
13 
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Parte 3) Capacidade para o autocuidado específico, que é o nível hierárquico 

mais concreto. É constituído das capacidades de estimativa, transicional e de 

operações produtivas. A capacidade de estimativa se refere às operações 

necessárias para investigar e determinar o que precisa ser feito. Isto inclui a 

capacidade de aprender em situações relacionadas à saúde e bem-estar. A 

capacidade transicional se refere à habilidade de tomar decisões apropriadas. A 

capacidade de operações produtivas é aquela necessária para realizar a ação, 

monitorar seus efeitos e avaliar a efetividade da ação13. 

A demanda terapêutica de autocuidado é o conceito que sumariza todas as 

ações que devem ser desenvolvidas para satisfazer os três tipos de requisitos de 

autocuidado: universais, de desenvolvimento, e desvios de saúde13. 

Há oito requisitos universais, os quais são necessários a todos os seres 

humanos, em todas as idades e em todas as condições (por exemplo, alimentação, 

oxigenação, atividade e repouso). Os três requisitos de desenvolvimento se referem 

às ações necessárias para os processos de desenvolvimento gerais ao longo da 

vida, às demandas para ações por pessoas em papeis positivos ou saúde mental 

preservada, e às ações necessárias em situações de crise. Por fim, os seis 

requisitos de desvios de saúde guiam as ações quando as pessoas apresentam 

doenças, lesões ou estão sob cuidados de profissional da saúde13. 

O quarto conceito é o déficit de autocuidado, que expressa a relação 

qualitativa e quantitativa dos conceitos de capacidade para o autocuidado e 

demanda terapêutica de autocuidado, em que o primeiro é menor que o segundo 

(capacidade < demanda). O déficit de autocuidado real, completo ou parcial, ou 

potencial deve existir para que seja necessário o cuidado de enfermagem13.  

A agência de enfermagem é um dos conceitos básicos relacionados ao 

profissional e suas ações. É definido como o poder ou a habilidade de fazer 

enfermagem, que são necessários para conhecer e atender as demandas 

terapêuticas de autocuidado do paciente, bem como para proteger e regular o 

desenvolvimento da capacidade de autocuidado do paciente. Em outras palavras, 

relaciona-se as habilidades especializadas, que permitem ao enfermeiro 

proporcionar atenção que compensa ou ajuda a superar as deficiências de 

autocuidado13. A agência de enfermagem é análoga ao conceito de capacidade para 

o autocuidado (agência de autocuidado), porém, neste caso, as ações de 
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autocuidado são desempenhadas por um profissional, legalmente treinado, em prol 

do paciente. 

O conceito de sistema de enfermagem constitui-se numa ação ou sequência 

de ações e interações entre enfermeiro e paciente realizada com um propósito. Tais 

ações são relacionadas a três tipos de subsistemas: interpessoal, sociocontratual e 

profissional-tecnológico. Por meio dos subsistemas interpessoal e sociocontratual, o 

enfermeiro determina a presença de déficits de autocuidado reais ou potenciais e 

desenvolve um dos três tipos de sistemas de enfermagem, a saber, totalmente 

compensatório, parcialmente compensatório e educativo de apoio13. 

O conceito periférico, FCB, se refere a aspectos internos ou externos ao 

paciente que afetam os conceitos capacidade para o autocuidado e demandas 

terapêuticas para o autocuidado, e fatores do profissional que afetam o conceito de 

agência de enfermagem. Os fatores relacionados ao paciente são idade, sexo, 

estado de desenvolvimento, orientação sociocultural, estado de saúde, fatores do 

sistema familiar, fatores do sistema de saúde, padrões de vida, fatores ambientais e 

disponibilidade e adequação de recursos. Os aspectos internos ou externos a que se 

referem os FCB são categorias que não foram explicitamente definidas e continuam 

em desenvolvimento13. 

Orem apresenta um modelo para demonstrar o relacionamento entre os 

conceitos da teoria (figura 1) 
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Figura 1 - Relação entre os conceitos da Teoria de Enfermagem do Déficit do  

                  Autocuidado 

 

 
Legenda: R- relação 

Fonte: Hartweg DL. Dorothea Orem’s self-care déficit nursing theory. In: Smith MC, Parker ME. 
Nursing theories and nursing practice. 4th ed. Philadelphia: Davis Company; 2015.
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O autocuidado é o conceito central na TEDAC e para que o indivíduo seja 

agente do autocuidado deve haver equilíbrio entre a capacidade de autocuidado e 

as demandas terapêuticas de autocuidado. Quando ocorre um desequilíbrio, instala-

se o déficit de autocuidado, a pessoa se torna incapaz de desenvolver ações para 

atender suas necessidades, sendo necessária a atuação da enfermagem. O 

enfermeiro deve reconhecer o déficit e traçar um plano de cuidados, para auxiliar o 

paciente para desenvolver as competências e as habilidades necessárias ao 

autocuidado, sempre que possível. 
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3.2.3 Autocuidado e doença arterial coronariana 

 

O autocuidado adequado é fundamental para o controle, manutenção e 

gerenciamento da DAC. Está bem estabelecido que comportamentos de 

autocuidado são benéficos para o paciente8,54-56. Apesar de a literatura ser vasta em 

estudos que avaliam o autocuidado em pacientes com DAC, a comparação dos 

resultados é dificultada em função da variedade de instrumentos utilizados. Ainda, 

pesquisadores têm demonstrado grande interesse em identificar fatores que 

influenciam os comportamentos de autocuidado em pacientes com DAC. Esses 

fatores são de natureza diversa que compreendem aspectos fisiológicos, 

psicoemocionais, cognitivos, demográficos, sociais, culturais e 

espirituais/religiosos57-61. 

Araújo, Silva, Ramos10 analisaram o comportamento de autocuidado por meio 

da Escala para Avaliar as Capacidades de Autocuidado (EACAC), em 62 pacientes 

submetidos eletivamente à cirurgia de revascularização do miocárdio. O escore 

global médio dos participantes foi 87,5 + 10,5, sendo que a capacidade de 

autocuidado foi categorizada como muito boa e boa para 51,6% e 33,9% dos 

participantes, respectivamente. Idade e renda foram os FCB associados ao melhor 

comportamento de autocuidado10. 

Um estudo transversal com 200 pacientes submetidos à angioplastia avaliou 

comportamentos de autocuidado por meio de uma escala de 21 itens. O escore 

global foi 2,25 + 0,39 (variação possível de 0 a 4). Melhores comportamentos de 

autocuidado foram observados respectivamente nos domínios tabagismo, dieta, 

adesão ao tratamento, manejo do estresse e atividade física. Em relação à dieta, 

13% dos participantes evitavam comidas salgadas e 89,5% evitavam gorduras 

saturadas ou laticínios com alto teor de gordura frequentemente ou sempre. A 

maioria dos participantes relatou seguir as recomendações relacionadas ao uso de 

medicamentos (90%) e consultar o médico de forma regular para avaliação do 

estado de saúde (80%). Apesar disso, 19% eram fumantes58. 

Ainda no referido estudo, os resultados evidenciaram que os comportamentos 

de autocuidado foram significativamente associados ao nível educacional (p= 0,003) 

e ao status de emprego (p= 0,025). Os participantes empregados e com ensino 

superior apresentaram melhor comportamento de autocuidado. A autoeficácia foi o 

constructo mais fortemente preditivo do comportamento de autocuidado (β =0,237, p 
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< 0,001), seguido de barreiras percebidas (β =−0,195, p < 0,001) e suporte social 

percebido (β =0,13, p < 0,001) 58. 

Pesquisadores coreanos observaram resultados semelhantes ao analisarem o 

comportamento de autocuidado por meio da Cardiac Health Behavior Scale em 130 

pacientes com DAC. O comportamento de cessação do tabagismo obteve o escore 

mais alto dentre as subescalas avaliadas (responsabilidade com a saúde, dieta 

saudável, exercício, manejo do estresse e cessação do tabagismo). Os escores em 

todas as subescalas sugerem que os participantes tinham comportamento de 

autocuidado em nível moderado8. 

Lauck, Johnson e Ratner62 analisaram o comportamento de autocuidado após 

dois a cinco dias da alta hospitalar em 98 pacientes submetidos ao cateterismo 

cardíaco. O comportamento de autocuidado foi avaliado por meio da adesão às 

instruções recebidas por escrito no momento da alta hospitalar. Os resultados 

mostraram que quase a totalidade (97%) dos participantes referiram adesão à 

terapia antiplaquetária; 83,7% seguiram as recomendações sobre a retirada do 

curativo e 79,6%, as recomendações sobre banho. No entanto, 72% não seguiram 

as recomendações sobre o engajamento em atividade física. Chama a atenção que 

80% dos participantes que experenciaram sintomas não usuais após o 

procedimento, como dor no peito, não procuraram atenção médica. Duração da 

hospitalização, estresse e falta de apoio social foram preditivos do autocuidado 

relacionado ao manejo da doença e procedimento realizado em uma artéria versus 

multiarterial e falta de apoio social foram preditivos do autocuidado relacionado ao 

manejo do estilo de vida. 

Outro estudo descritivo avaliou os fatores associados à agência de 

autocuidado em 300 pacientes com intervenção coronariana percutânea (ICP) e 

observou que 72% dos participantes apresentavam um escore bom no Appraisal of 

Self‐care Agency Scale (ASA) e estava associado ao estado civil (p=0,001) e renda 

(p=0,020), indivíduos casados e com maior renda apresentaram melhores escores 

no ASA. Os demais FCB, como, educação, ocupação, local de moradia, seguro, 

tabagismo, apoio à família, assistência à saúde e tempo de seguimento após a 

cirurgia não tiveram relação com a agência de autocuidado11. 

Shin et al.63 avaliaram fatores diretos e indiretos que influenciam a adesão ao 

autocuidado em pacientes com SCA examinando a relação entre fatores 

multidimensionais. Após a análise de modelo de equações estruturais, observou-se 
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que o apoio social influenciou indiretamente a adesão ao autocuidado por meio do 

aumento da autoeficácia, redução da ansiedade e aumento do benefício percebido. 

Além disso, o apoio social e a função corporal influenciaram indiretamente a adesão 

ao autocuidado, através da redução da depressão que afetou a autoeficácia. A 

autoeficácia foi o fator mais influente e teve um papel importante como variável 

mediadora. 

 

3.2.4 Instrumentos para avaliação do autocuidado na doença arterial 

coronariana 

 

A capacidade de autocuidado é um traço latente, por isso, é necessária a 

utilização de instrumentos de medida para sua avaliação. A maioria dos 

instrumentos disponíveis para tal não são específicos para pessoas com DAC. 

 

3.2.4.1 Instrumento específico para avaliação do autocuidado na DAC 

 

O Self-Care of Coronary Heart Disease Inventory (SC-CHDI) foi desenvolvido 

por Dickson et al.7 e publicado em 2017. Foi construído com base na teoria do 

autocuidado de doenças crônicas e seus itens foram projetados para refletir dois 

constructos da teoria, a manutenção de autocuidado e o gerenciamento de 

autocuidado, além da autoeficácia7. 

O inventário original contém 23 itens, organizados em quatro escalas. Cada 

uma é pontuada separadamente, com escores que variam de 0-100, sendo que 

maiores escores indicam melhor autocuidado e melhor autoeficácia7. 

A avaliação psicométrica do SC-CHDI foi realizada em uma amostra de 392 

adultos com DAC recrutados de ambulatórios e programas de reabilitação cardíaca 

nos EUA. Na análise fatorial, observou-se ajuste satisfatório para o modelo de duas 

dimensões das escalas de manutenção e gerenciamento de autocuidado. Todas as 

dimensões de autocuidado se associaram com medidas de adesão ao tratamento, 

mas apenas a manutenção do autocuidado e autoeficácia se associaram com a 

tomada de decisão. A confiabilidade para as escalas manutenção, gerenciamento do 

autocuidado e autoeficácia foram, respectivamente, 0,87, 0,76 e 0,847. 

Ainda não há uma versão traduzida e adaptada para uso no Brasil. 

 



39 

 

3.2.4.2 Instrumentos genéricos para avaliação do autocuidado 

 

Uma revisão sistemática identificou nove instrumentos desenvolvidos para a 

avaliação do autocuidado e os modelos teórico em que foram baseados: Self-care 

Agency Scale (ASA); Denyes Self-Care Practice Instrument (DSCPI-90); Denyes 

Self-Care Agency Instrument (DSCAI); Exercise of Self-Care Agency (ESCA); 

Lorensen’s Self-care Capability Scale (LSCS); Perceived Self-Care Agency 

Questionnaire (PSCAQ); Self-care Ability Scale for the Elderly (SASE); Self-as-Carer 

Inventory (SCI) e Self-Care of Home-Dwelling Elderly (SCHDE)52.  

A seguir será apresentada uma breve descrição de sete dos instrumentos 

identificados na referida revisão, e a versão revisada da Appraisal of Self-care 

Agency Scale (ASAS-R) que foram baseados na TEDAC e são utilizados na 

população adulta. 

 

3.2.4.2.1 Appraisal of Self-Care Agency Scale (ASA) 

 

A Appraisal of Self-Care Agency Scale (ASA) foi desenvolvida por um grupo 

de pesquisadores americanos e holandeses, com base na TEDAC e seus itens 

foram construídos a partir dos 10 componentes de poder, com o objetivo de verificar 

se a capacidade de autocuidado está operacionalizada. A escala foi desenvolvida 

para uso em diferentes grupos de pessoas de diferentes idades e com diferentes 

condições de saúde64. 

A ASA possui dois formatos de aplicação, sendo formato A (ASA-A) 

denominado Self-Appraisal (auto avaliação), destinada ao paciente, e o formato B 

(ASA-B) Apprasial of Another, destinado ao familiar, à pessoa próxima ou a um 

cuidador. Tanto a ASA-A quanto a ASA-B consistem em 24 itens, seguidos de 

escala tipo Likert com cinco categorias de resposta. As categorias variam de um 

(discordo totalmente) a cinco (concordo totalmente). A pontuação mais alta é de 120 

pontos e indica melhor capacidade de autocuidado65,66. 

Evers et al.64 estudaram a validade de construto da ASA. Em 1986, Evers 

desenvolveu um estudo sobre a capacidade de autocuidado em idosos holandeses, 

o qual detectou uma relação inversa à dependência social. Já Isenberg, em 1987, 

aplicou a escala em pacientes que aguardavam a cirurgia de revascularização do 

miocárdio e obteve relação positiva entre a ASA e o estado de saúde65. Em 1993, 
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Evers et al.65 realizaram a tradução e adaptação cultural da ASA com 140 idosos 

holandeses com diferentes graus de dependência, e detectaram que o escore de 

capacidade de autocuidado foi maior nos grupos de pacientes que dependem menos 

dos cuidados de enfermagem. 

A ASA-A foi traduzida do inglês para o holandês, dinamarquês, norueguês, 

chinês, sueco e português. A versão brasileira desta escala foi denominada Escala 

para Avaliar as Capacidades de Autocuidado (EACAC), com adequada consistência 

interna com alfa de Cronbach de 0,8467. 

 

3.2.4.2.2 Versão Revisada da Appraisal of Self-care Agency Scale (ASAS-R) 

 

Sousa et al.68 analisaram itens e estrutura fatorial da ASA em uma amostra de 

141 pacientes com diabetes mellitus de um centro de diabetes nos EUA. Embora os 

resultados indicassem adequada consistência interna e validade de construto, os 

autores identificaram a necessidade de revisar quatro itens da escala (10, 12, 14 e 

24) que não apresentaram valores adequados de correlação item - item-total, 

comprometendo a homogeneidade da escala. 

Assim a reavaliação da estrutura fatorial da escala foi conduzida em uma 

amostra de 629 pacientes da população geral. Nove itens com cargas fatoriais 

menores do que 0,30 foram excluídos, resultando em uma nova estrutura, com 15 

itens e três fatores69. Esta versão apresentou melhor índice de ajuste, cargas 

fatoriais mais fortes, alta variância explicada para todos os itens e alta confiabilidade 

(alfa de Cronbach = 0,89), além de apresentar forte correlação linear com a versão 

original (r = 0,98; p<0,001)69. 

Em 2014, Stacciarini e Pace70 traduziram a ASAS-R para uso no Brasil. Anos 

mais tarde, as autoras publicaram um estudo com a análise fatorial confirmatória da 

escala em amostra de 150 brasileiros com diabetes mellitus. Todos os itens 

apresentaram cargas fatoriais acima de 0,40. Os valores da análise de consistência 

interna apresentaram alfa total entre 0,75 para os fatores um e três e alfa total de 

0,47 para o fator dois. A maioria das correlações entre os itens de cada um dos três 

fatores foi de moderada a forte magnitude (r = 0,37 a r = 0,64). No entanto, o valor 

de alfa e os coeficientes de correlação item e fator do fator   “Desen ol endo poder” 

manti eram-se com  alores não satisfat rios71. 
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Detalhes sobre a composição da escala e interpretação do escore serão 

apresentados no item 4.5.3. 

 

3.2.4.2.3 Denyes Self-Care Pratice Instrument (DSCPI-90) 

 

A versão original do DSCPI foi desenvolvida em 1980 a fim de mensurar 

práticas de autocuidado em adolescentes; a literatura também descreve sua 

aplicação na população adulta. Modificações realizadas no instrumento em 1982, 

1988 e 1990 resultaram em versões de 17 e 18 itens, com coeficientes de 

confiabilidade entre 0,84 a 0,9272. 

O DSCPI-90 com 18 itens é o mais utilizado para avaliação do autocuidado. 

Avalia tanto os comportamentos gerais de saúde (tomada de decisões para manter a 

saúde) quanto comportamentos de cuidado (gerenciamento dos níveis de estresse). 

Os entrevistados registram respostas para os itens usando uma escala de proporção 

de zero, referindo-se a nenhum, até 100 pontos, referindo-se a todo o tempo. 

Escores mais altos refletem um nível mais alto de habilidades de autocuidado. O 

DSCPI-90 está disponível apenas em inglês72. 

 

3.2.4.2.4 Exercise of Self-Care Agency (ESCA) 

 

A ESCA foi desenvolvida pelos americanos Kearney e Fleischer em 1979. A 

escala composta por 35 itens, enfoca o estado de autoavaliação dos indivíduos para 

as ações de autocuidado. Cada afirmação é pontuada de zero a quatro (zero- não 

me define nada), (um- dificilmente me define), (dois- não tenho ideia), (três- um 

pouco me define), (quatro- me define muito) e baseia-se nas respostas dos 

pacientes em uma escala do tipo Likert de cinco pontos. As pontuações mínima e 

máxima são 35 e 140 pontos, respectivamente. Quanto maior a pontuação, maior a 

agência de autocuidado dos indivíduos. A versão em inglês apresentou adequada 

consistência interna e foi traduzida para alemão, sueco, japonês, turco e chinês73,74. 

 

3.2.4.2.5 Lorensen’s Self-care Capability Scale (LSCS) 

 

A LSCS, disponível apenas em norueguês, foi desenvolvida na Dinamarca em 

1986, por Lorensen75 para avaliar a capacidade de autocuidado da pessoa idosa 
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para gerenciar a vida cotidiana, seja em domicílio ou instituições de internação ou 

reabilitação. A escala original era composta de 64 itens. Após diversas revisões, 

recomendações de Dorothea Orem e opinião de especialistas, a escala passou a 

contemplar 56 itens, com adequada consistência interna, alfa de Cronbach de 0,97. 

Os itens são respondidos por meio da escala tipo Likert de um a quatro 

pontos, categorizada da seguinte forma: quatro (capaz de gerenciar autocuidado 

sem ajuda), três (capaz de gerenciar autocuidado com uma pequena ajuda), dois 

(capaz de gerenciar autocuidado com muita ajuda) e um (totalmente dependente de 

ajuda). O escore varia de 56 a 224 pontos, sendo que quanto maior o escore, melhor 

o desempenho dos idosos nas capacidades de autocuidado75. 

 

3.2.4.2.6 Perceived Self-Care Agency Questionnaire (PSCAQ) 

 

O PSCAQ foi desenvolvido pela Hanson76 nos EUA para mensurar 

autocuidado em adultos não institucionalizados. O instrumento é composto por 53 

itens em escala Likert de um (nunca gostei de mim) à cinco (sempre gostei de mim). 

O escore varia de 53 a 265 pontos. 

 

3.2.4.2.7 Self-as-Carer Inventory (SCI) 

 

O SCI foi desenvolvido por Geden e Taylor77 nos EUA, e atualmente está 

disponível em inglês e finlandês. As autoras usaram o inventário SCI desenvolvido 

por Hanson76 como ponto de partida. As propriedades psicométricas do SCI foram 

analisadas em um estudo piloto que avaliou o autocuidado de pacientes 

encaminhados para cirurgia de revascularização. O SCI apresentou boa 

consistência interna e validade de construto em relação à teoria de Orem78,79. 

A versão mais recente do instrumento consiste em 40 itens seguidos de 

escala do tipo Likert que varia de um a seis pontos. O escore varia de 40 a 240. 

Quanto menor a pontuação, melhor é a agência de autocuidado77. 

 

3.2.4.2.8 Self-Care of Home-Dwelling Elderly (SCHDE) 

 

O SCHDE foi desenvolvido na Finlândia em 2007 por Räsänen, Backman e 

Kyngäs80. Consiste de 82 itens e cinco subescalas independentes que mesuram os 
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seguintes fatores: tipos de autocuidado (42 itens), orientação para o autocuidado (14 

itens), satisfação com a vida (cinco itens), autoestima (10 itens) e capacidade 

funcional (Escala Atividade Vida Diária / Atividade Intermediária Vida Diária, 11 

itens). Cada item é avaliado por meio de escala Likert de um a cinco pontos, 

variando de discordo totalmente a concordo totalmente80. O instrumento está 

disponível em finlandês, esloveno e inglês81. 

 

3.3 ALFABETISMO EM SAÚDE 

 

3.3.1 Alfabetização, letramento, alfabetismo funcional e alfabetismo em saúde 

 

Os termos alfabetização e letramento surgem inicialmente no contexto 

educacional em momentos históricos diferentes, sendo o último mais recente. A 

despeito de variações ao longo da história, esses termos designam processos de 

ensino e aprendizagem de um sistema de representação da linguagem humana e a 

capacidade de utilizá-lo em práticas sociais82,83. Em outras palavras, trata-se do 

ensinar e aprender a ler e a escrever e à capacidade do educando de interpretar e 

utilizar a informação em situações sociais diversas.  

Entretanto, a distinção conceitual entre os termos alfabetização e letramento 

não é unânime entre os autores82,83. Se para uma das vertentes, a alfabetização se 

restringe ao processo de decodificação de sistemas grafêmico-fonêmicos e o 

letramento é o uso da linguagem escrita em práticas sociais83, para a outra o 

conceito de letramento não se sobrepõe ao de alfabetização. Nesta vertente, o 

letramento é continente e a alfabetização conteúdo, numa relação em que o primeiro 

dá direção ao processo de alfabetização, isto é, guia este processo segundo o 

contexto sociocultural em que o fenômeno ocorre82. 

Por sua vez, o termo alfabetismo é usado para designar o antônimo afirmativo 

de analfabetismo84, ou seja, expressa a condição daqueles que sabem ler e 

escrever. A capacidade de entender instruções escritas para realizar tarefas 

cotidianas é designada pelo termo alfabetismo funcional, que surgiu nos EUA, na 

década de 1930, no meio militar. O uso do termo foi disseminado em meados da 

década de 1970, quando a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) o incorporou à sua definição de alfabetização85. 
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O enfoque do alfabetismo como competência funcional requer, além da leitura 

e da escrita, a capacidade de realizar cálculo, resolver problemas, utilizar a 

linguagem oral e desenvolver habilidades pessoais aplicadas a contextos como a 

saúde, por exemplo84. Isto é, o conceito de alfabetismo funcional não se limita a 

habilidades básicas de leitura e escrita, mas se refere ao conjunto de competências 

funcionais necessárias para um desempenho satisfatório em diferentes contextos 

sociais, culturais, econômicos e políticos. 

A fim de discutir a educação em saúde no contexto de políticas sociais, 

Simonds86 utilizou pela primeira vez a expressão alfabetismo em saúde (do inglês, 

health literacy) para se referir a padrões mínimos de educação em saúde que 

deveriam ser atingidos por escolas nos EUA. No artigo, o autor delineou padrões 

mínimos de alfabetismo em saúde para todos os níveis escolares, apresentando 

uma oportunidade de vincular as competências educacionais e de saúde83,87. 

O conceito de alfabetismo em saúde começou a ser desenvolvido e, durante 

algum tempo, se referiu à habilidade de lidar com palavras e números no contexto 

de saúde. Mais adiante, expandiu-se a definição do conceito, que passou a designar 

o uso simultâneo de um conjunto mais complexo de habilidades, como agir segundo 

uma orientação em saúde escrita, comunicar necessidades a profissionais de saúde 

e compreender instruções relacionadas à saúde88. O quadro 2 apresenta as 

definições de alfabetismo em saúde mais frequentemente citadas na literatura. 

 

Quadro 2 - Definições de alfabetismo em saúde mais frequentemente citadas na   

                   literatura 

(continua) 

Organização 

Mundial da Saúde 
1998 

“As habilidades cogniti as e sociais que determinam 

a motivação e a capacidade dos indivíduos de obter 

acesso para entender e usar a informação de 

maneira que promo am e mantenham boa saúde”89.  

Associação 

Médica Americana 
1999 

“O conjunto de habilidades, incluindo a habilidade de 

leitura básica e tarefas numéricas necessárias para [o 

indivíduo] funcionar no ambiente de cuidados à 

saúde”90.  
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Quadro 2 - Definições de alfabetismo em saúde mais frequentemente citadas na   

                   literatura 
(conclusão) 

Instituto de 

Medicina 
2004 

“Capacidade do indi íduo de obter, processar e 

compreender informações básicas de saúde e 

serviços necessários para tomar decisões em saúde 

apropriadas”91. 

 

 
Fonte: Adaptado de Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, et al. 
Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC 
Public Health [Internet]. 2012 [cited 2018 Aug. 15];12:80.

88
 Available from: 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-80.  

 

Todas as definições do quadro 2 parecem ser uníssonas ao mencionar que o 

alfabetismo em saúde se refere às habilidades de um indivíduo em obter, processar 

e compreender informações em saúde e de serviços necessárias para tomar 

decisões apropriadas em saúde. 

No entanto, para outros autores, o alfabetismo em saúde significa mais do 

que simplesmente "ler panfletos", "marcar consultas", "entender rótulos de 

alimentos" ou "cumprir ações prescritas" por profissionais. Ao seu significado deve 

ser imputada a noção de relação necessária entre aquele que recebe e aquele que 

transmite a informação em saúde; nesse sentido, o conceito de alfabetismo em 

saúde extrapola o enfoque individual, abrangendo a interação entre as demandas 

dos sistemas de saúde e as habilidades dos indivíduos88,92. Nesse contexto, o 

alfabetismo em saúde é um estado dinâmico, que depende de características do 

indivíduo e do sistema de saúde; sofre influência do problema de saúde que está em 

tratamento, do provedor de cuidados e do sistema de saúde93. 

A falta de consenso na literatura sobre a definição de alfabetismo em saúde 

acarreta muitos problemas, dentre os quais discordâncias no nome atribuído ao 

constructo e na sua operacionalização. Muitos termos e expressões têm sido 

utilizados para designar alfabetismo em saúde, como exemplo, letramento em 

saúde, alfabetização em saúde e literácia em saúde, o que pode causar confusão 

entre os leitores e pesquisadores e, certamente, não contribui para avançar nos 

estudos sobre esse fenômeno, pois não há clareza se esses termos são sinônimos e 

se estão se referindo ao mesmo fenômeno. Vale destacar que na biblioteca virtual 

em saúde, o descritor cadastrado é alfabetização em saúde. Quanto à 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-80
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operacionalização, o problema recai sobre o que se pretende medir, uma vez que a 

medida deve ser consistente com a definição do constructo19. 

Neste estudo, optou-se pela adoção do termo alfabetismo em saúde. A 

despeito de não ser o termo cadastrado como descritor no vocabulário de ciências 

da saúde94, tem sido utilizado em diversas publicações brasileiras. Além disso, esse 

termo, na opinião da pesquisadora, parece ser mais familiar aos “falantes” da língua 

portuguesa para designar o que se pretende investigar neste projeto, isto é, a 

capacidade do indivíduo de ler, processar e compreender textos e informações 

numéricas que são necessários para e tomada de decisão adequada em saúde, 

diante de orientações fornecidas pelos profissionais19. 

 

3.3.2 Modelo conceitual de alfabetismo em saúde 

 

O alfabetismo em saúde é um conceito multidimensional, influenciado por 

diversos fatores, como conhecimento em saúde, capacidade de leitura e 

complexidade da informação, e que influencia a obtenção de resultados em saúde, 

mediada pela atitude/disposição em relação aos fenômenos de saúde, autoeficácia e 

mudança de comportamento19,88. Há, na literatura, alguns modelos propostos para 

explicar o conceito de alfabetismo em saúde19,95-97. Nesta seção, será apresentado o 

modelo de Baker et al.19, pois é consistente com a definição de alfabetismo em 

saúde adotada neste estudo.  

Em seu modelo (figura 2), Baker et al.19 consideram que o alfabetismo em 

saúde é determinado pelas características do indivíduo e do sistema de saúde, o 

qual compartilha a responsabilidade de fornecer informações de saúde de forma 

eficaz. O modelo é composto por dois domínios: a capacidade individual e o 

alfabetismo em saúde. Ambos irão determinar o grau de complexidade e dificuldade 

para compreender as informações em saúde fornecidas pelos profissionais. 
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Figura 2 - Modelo conceitual da relação entre capacidades individuais, alfabetização   

                 impressa e oral relacionada à saúde e resultados de saúde 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Baker DW, Williams MV, Parker RM, Gazmararian JA, Nurss J. Development of a 
brief test to measure functional health literacy. Patient Educ Couns. 1999;38(1):33-42.

19 
 

 

O domínio capacidade individual é definido como o conjunto de recursos que 

o indivíduo possui para lidar de forma eficaz com informações de saúde, pessoal de 

saúde e sistema de saúde. Baker et al.19 subdividem a capacidade individual em 

dois subdomínios: fluência de leitura e conhecimento prévio. 

A fluência de leitura se refere à capacidade de processar mentalmente 

materiais escritos e formar novos conhecimentos. Três conjuntos de habilidades 

CAPACIDADE 

INDIVIDUAL 

Fluência de leitura 
- Compreensão de 
texto (prose) 
- Numeramento 
(quantitative literacy) 
- Informações em 
documento (document 
literacy) 

Conhecimento prévio 
- Vocabulário 
(vocabulary) 
- Conhecimento 
conceitual de saúde e 
cuidado com saúde 
(conceptual knowledge 
of health and 
healthcare) 

Complexidade e dificuldade 
das mensagens impressas 

ALFABETISMO 
EM SAÚDE - 

INFORMAÇÕES 
IMPRESSAS 

Habilidade para 
entender 

informações 
escritas em 

saúde 

ALFABETISMO 
EM SAÚDE – 

COMUNICAÇÃO 
ORAL  

Habilidade para 
comunicar 

oralmente sobre 
saúde 

Novos 
conhecimentos, 

Atitudes positivas, 
Maior autoeficácia, 

Mudança de 
comportamento 

Outros fatores: 
Cultura e normas 

Barreiras para mudança 

Melhores 
Resultados 
em saúde 

Complexidade e 
dificuldade das 

mensagens faladas 
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compõem a fluência de leitura: a capacidade de ler e compreender textos (prose), a 

capacidade de localizar e usar informações em documentos (document literacy), e a 

capacidade de aplicar operações aritméticas e usar informações numéricas em 

materiais impressos (quantitative literacy)19. 

Já o conhecimento prévio é aquele adquirido pelo indivíduo antes de ler 

materiais relacionados à saúde ou falar com um profissional de saúde; é composto 

pelo vocabulário e pelo conhecimento conceitual da saúde e do cuidado em saúde. 

O vocabulário se refere ao conhecimento do significado da palavra e é diferente da 

fluência da leitura, embora os dois sejam altamente correlacionados, porque as 

pessoas adquirem vocabulário por meio da leitura. A fluência em leitura permite que 

um indivíduo expanda seu vocabulário e ganhe conhecimento conceitual e vice-

versa. O conhecimento conceitual da saúde e do cuidado em saúde se refere à 

compreensão de aspectos gerais sobre o funcionamento do corpo e como as 

doenças o afetam19. 

O domínio alfabetismo em saúde é descrito como o conhecimento adquirido 

por meio das características individuais (cultura, valores, normas da sociedade, 

acessibilidade aos serviços de saúde, fatores econômicos, emocionais e ambientais) 

e determinado também pelos fatores ambientais. Esse domínio é subdividido em 

comunicação oral e informações impressas19. 

O alfabetismo em saúde - comunicação oral se refere à capacidade de 

comunicação com profissionais de saúde; o alfabetismo em saúde - informações 

impressas trata da capacidade de compreender informações escritas. Ambos 

dependem da fluência de leitura e do vocabulário relacionado à saúde, da 

familiaridade com os conceitos de saúde apresentados em materiais de saúde ou 

discutidos pelos profissionais e da complexidade e dificuldade das mensagens 

impressas e faladas que o indivíduo encontra no serviço de saúde19.  

Como o alfabetismo em saúde nesse modelo é determinado pelas 

características individuais e pelo contexto no qual está inserido seria mais simples 

conceituar do que mensurar. Teoricamente seria possível mensurar a fluência de 

leitura dos indivíduos, o vocabulário e o conhecimento em saúde e, 

simultaneamente, avaliar a dificuldade dos materiais de saúde escritos e a 

complexidade do discurso dos profissionais dos serviços de atenção à saúde que 

esses indivíduos frequentam e a compatibilidade ou incompatibilidade entre esses 

fatores determinaria o alfabetismo em saúde de cada indivíduo19. 
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Ambos subdomínios irão determinar o grau de complexidade e dificuldade 

para compreender as informações orais e em saúde fornecidas pelos profissionais. 

Além disso, Baker também descreve que o alfabetismo em saúde é influenciado pela 

cultura, valores, normas da sociedade, acessibilidade aos serviços de saúde, fatores 

econômicos, emocionais e ambientais. Tais aspectos levam à aquisição de novos 

conhecimentos, atitude favorável para o cuidado, maior autoeficácia e 

comportamentos adequados para melhores resultados de saúde19. 

 

3.3.3 Alfabetismo em saúde e doença arterial coronariana 

 

A prevalência de inadequado alfabetismo em saúde nos pacientes com DAC 

varia de 14,3% a 49,6%. O baixo alfabetismo em saúde neste grupo de pacientes 

está associado com idade (> 65 anos), sexo masculino, raça não-branca, múltiplas 

comorbidades cardiovasculares, baixo nível educacional, baixo nível 

socioeconômico e situação de trabalho (desemprego)98. 

Há evidências na literatura sobre a influência do inadequado alfabetismo em 

saúde com piores desfechos, como maiores taxas de hospitalização, de readmissão 

hospitalar e de mortalidade, maior utilização de serviços de emergência, pior 

qualidade de vida e aumento dos custos em saúde27,98-100. 

Estudo australiano que avaliou 587 pacientes com doença isquêmica do 

coração, dentre os quais 51,4% tinham ensino médio completo, mostrou a 

associação entre alfabetismo em saúde e qualidade de vida. Os autores 

categorizaram os pacientes de acordo com o nível de alfabetismo em saúde e 

verificaram que os escores do componente físico da qualidade de vida eram 

melhores naqueles com maior nível de alfabetismo em saúde. Essa associação 

permaneceu significativa mesmo após ajuste para variáveis confundidoras101. 

Uma coorte com pacientes do sistema de saúde dos EUA evidenciou que o 

alfabetismo em saúde é um preditor independente de readmissão hospitalar em 30 

dias para pacientes que sofreram IAM. Nesta coorte, o risco de readmissão em 30 

dias foi 12% menor e a incidência de readmissão foi 16% menor para aqueles com 

melhor nível de alfabetismo em saúde27. 

A despeito da associação com desfechos negativos em indicadores de saúde, 

conforme mencionado nos parágrafos anteriores, poucos hospitais avaliam o nível 

de alfabetismo em saúde de seus pacientes. De forma interessante, Rymer et al.25 
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mostraram que os hospitais que fazem a avaliação rotineira do alfabetismo em 

saúde em pacientes após um episódio de internação por IAM têm melhores 

resultados em relação à adesão dos pacientes ao tratamento e menor risco de 

readmissão em um ano. No entanto, o mecanismo que sustenta essa relação não foi 

esclarecido. 

Estudo que analisou o impacto do alfabetismo em saúde em intervenção 

educacional mostrou que o inadequado alfabetismo não foi uma barreira para 

melhorar os comportamentos em saúde de pacientes com DAC. Os autores 

verificaram que independente do nível de alfabetismo em saúde, pacientes com 

DAC tiveram melhora do conhecimento sobre a doença, engajaram-se em atividade 

física e reduziram o peso102. 

Outro estudo, por sua vez, demonstrou a relação positiva entre alfabetismo e 

comportamentos em saúde, apresenta que quanto mais adequado o alfabetismo em 

saúde, menor a chance de pacientes com doenças cardiovasculares serem 

fisicamente inativos, obesos, fumantes e consumirem alimentos não saudáveis20. 

Um estudo de Van Schaik et al.103 explorou a associação entre o alfabetismo 

em saúde e o risco de doença cardiovascular e avaliou os efeitos diferenciais do 

nível de alfabetismo em saúde de um programa de prevenção secundária 

coordenado por enfermeiros em 201 pacientes portadores de DAC na Holanda. Os 

autores concluíram que o alfabetismo inadequado em saúde é altamente prevalente 

em pacientes com DAC e está associado a maiores riscos de doenças 

cardiovasculares. Porém os resultados do programa de prevenção secundária 

pareceu reduzir o risco de doença cardiovascular, independentemente dos níveis de 

alfabetismo em saúde. 

É possível que a associação entre alfabetismo em saúde e desfechos em 

pacientes com DAC seja, de alguma forma, influenciada por mudanças 

comportamentais102,104,105. Porém, a literatura não é consensual quanto a isso. 

 

3.3.4 Instrumentos para avalição do alfabetismo em saúde 

 

Há diferentes instrumentos disponíveis para a avaliação do alfabetismo em 

saúde. Uma revisão sistemática identificou cinco instrumentos mais frequentemente 

utilizados para avaliar o alfabetismo em saúde dos pacientes com DAC: Rapid 

Estimate for Adult Literacy in Medicine (REALM), Test of Functional Health Literacy 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/health-literacy


51 

 

in Adults (TOFHLA), Newest Vital Sign (NVS), Medical Term Recognition Test 

(METER) e Set of Brief Screening Questions (BSQ)98. 

A seguir será apresentada breve descrição dos instrumentos mais utilizados 

na literatura para avaliação do alfabetismo em saúde em pacientes com DAC. 

 

3.3.4.1 Rapid Estimate for Adult Literacy in Medicie (REALM) 

 

O REALM desenvolvido por Davis et al.106, nos EUA, é um instrumento de 

reconhecimento e pronúncia de termos médicos, sendo o mais amplamente utilizado 

para medir o alfabetismo em saúde em pacientes com DAC98. Pressupõe-se que a 

leitura é uma habilidade básica de alfabetismo e que há alta correlação entre 

pronúncia e compreensão106,107. 

O REALM original consistia em 125 termos comuns à área de saúde, que 

deveriam ser pronunciadas e compreendidas, organizadas em ordem crescente de 

dificuldade. Em 1993 o instrumento foi revisado, reduzindo-se o total de palavras 

para 66 em ordem crescente de dificuldade107. Cada palavra lida e pronunciada 

corretamente aumenta um ponto no escore do participante. Escore igual ou menor 

que 59 pontos é caracterizado como baixo alfabetismo em saúde, igual ou maior que 

60 indica alfabetismo em saúde adequado107. A versão revisada do REALM se 

correlaciona bem com outros testes de alfabetismo e possui alta confiabilidade teste-

reteste (r = 0,99, P <0,001)107. 

Embora seja considerado um instrumento de aplicação fácil e rápida, com 

duração de no máximo três minutos, tem a desvantagem de se limitar a avaliação da 

pronúncia de palavras relacionadas à área médica, não sendo possível a avaliação 

da capacidade de compreensão e numeramento. Além disso, está disponível apenas 

nas línguas inglesa, holandesa19,108. No Brasil existem duas versões, o Rapid 

Estimate of Adult Literacy in Dentistry (REALD-30) específico para avaliação do 

alfabetismo em saúde no contexto da odontologia109 e The 20-item Rapid Estimate 

Adult Literacy in Medicine and Dentistry (REALMD-20) que envolve terminologias 

médicas e odontológicas110. Ambos apresentaram adequada consistência interna, 

alfa de Cronbach 0,88 e 0,78, respectivamente. 
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3.3.4.2 Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA) 

 

O TOFHLA foi desenvolvido por Parker, Williams e Nurss111 com base em 

materiais educacionais, típicos do ambiente médico-hospitalar. O teste avalia 

habilidades de leitura, compreensão de textos e numeramento necessárias para o 

funcionamento do indivíduo em situações comumente encontradas no sistema de 

saúde. É composto por dois subtestes, sendo 50 itens que avaliam a compreensão 

de leitura e 17 itens referentes à habilidade de numeramento. 

A seção de compreensão de leitura utiliza o procedimento de Cloze 

modificada, que consiste de um espaço em branco onde o leitor preenche a lacuna 

com a palavra mais conveniente para completar o sentido do texto. Esta seção é 

organizada em três passagens: instruções para preparação de um exame de 

radiografia do trato gastrointestinal superior (Passagem A); direitos e 

responsabilidades em relação ao sistema de saúde (Passagem B); e consentimento 

informado (Passagem C). A seção numérica do teste usa informações contidas em 

formulários e rótulos de frascos de remédios. No numeramento objetiva-se avaliar a 

habilidade do paciente em monitorar a glicose, manter horários de consultas e 

horários de tomada de medicamentos111. 

O escore total do TOFHLA é de 100 pontos, sendo 50 pontos para 

compreensão leitura e 50 pontos para habilidade de numeramento. O alfabetismo 

em saúde é categorizado em inadequado (0-59 pontos), marginal/limítrofe (60-74 

pontos) e adequado (75-100 pontos)111. 

Em comparação aos demais testes, o seu tempo de aplicação é maior, tendo 

duração média 22 minutos (12 minutos para leitura e 10 minutos para 

numeramento). A aplicação é cronometrada, e o paciente não deve ser avisado 

antecipadamente sobre esse controle. A administração do subteste de compreensão 

de leitura exige que o pesquisador seja bastante criterioso e rigoroso quanto aos 

passos do protocolo estabelecido pelos autores do TOFHLA111,112. 

O TOFHLA não está disponível em português. A versão em inglês apresenta 

adequada estimativa de validade, com coeficiente de correlação r = 0,84 com o 

REALM, e alta confiabilidade (alfa de Cronbach = 0,98)112. 
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3.3.4.3 Short Test of Functional Health Literacy in Adults (S-TOFHLA) 

 

O S-TOFLHA foi desenvolvido por com o objetivo de fornecer uma avaliação 

mais prática e com um tempo de administração menor do que o TOFLHA. O tempo 

de aplicação foi reduzido de 22 minutos para 12 minutos (7 minutos para as 

passagens de compreensão de leitura e 5 minutos para os itens de numeramento)19. 

O S-TOFHLA tem sido amplamente utilizado no contexto das doenças 

crônicas, sobretudo nos portadores de doenças cardíacas113. 

A versão curta do teste apresentou estimativas de validade e confiabilidade 

semelhantes à versão original. Neste instrumento a confiabilidade, dada pelo 

coeficiente alfa de Cronbach, foi de 0,68 para os quatro itens de numeramento e de 

0,97 para os 36 itens das duas passagens do teste de compreensão de leitura19. 

O S-TOFHLA foi utilizado no Brasil com 312 participantes saudáveis entre 19 

a 81 anos, usuários dos serviços de um hospital universitário e outros hospitais que 

prestam serviços de saúde através do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de 

São Paulo114. Os detalhes sobre a composição, aplicação e interpretação dos 

escores serão apresentados na seção 4.5.4. 

 

3.3.4.4 Newest Vital Sign (NVS) 

 

Trata-se de um instrumento desenvolvido nos EUA em 2005 por Weiss et 

al.115. O NVS avalia habilidades de leitura e numeramento, incluindo cálculo de 

percentagens por meio de interpretações de rótulos de alimentos. O instrumento 

contém seis questões. Quatro itens no NVS contêm habilidades quantitativas 

(numerácia), juntamente com habilidades de leitura, enquanto duas questões 

avaliam habilidades de leitura de documentos apenas. A cada acerto atribui-se um 

ponto até um total de seis pontos, sendo categorizados da seguinte forma: alta 

probabilidade de alfabetismo limitado (0-1 pontos), possibilidade de alfabetismo 

limitado (2 a 3 pontos) e alfabetismo adequado (4-6 pontos)115. 

Tem como vantagem o tempo curto de aplicação, que é em média de três 

minutos, podendo variar de dois a seis minutos. Está disponível em inglês, espanhol 

e português. Recentemente foi adaptado para uso no Canadá em inglês e francês, 

com versões computadorizadas116. A versão brasileira do NVS foi testada na 
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população geral e em pessoas com alto nível educacional, apresentando adequados 

níveis de confiabilidade (alfa de Cronbach = 0,75 e 0,74, respectivamente)117. 

 

3.3.4.5 Medical Term Recognition test (METER) 

 

METER é um instrumento baseado no REALM, desenvolvido por Rawson et 

al.118, nos EUA. É um instrumento autoaplicável e de rápido preenchimento (é 

completado em média em dois minutos); constituído de uma lista de 40 palavras 

médicas e 30 palavras fictícias, que possuem fonemas semelhantes e que soam 

intuitivamente como termos médicos reais119. 

O instrumento se limita apenas à avaliação do vocabulário. Os participantes 

são solicitados a marcar apenas as palavras que com certeza são reais. A 

pontuação é calculada como a soma de todas as palavras corretas marcadas. De 

acordo com o escore obtido, o alfabetismo em saúde é categorizado em baixo (0 a 

20), marginal (21 a 34) e funcional (35 a 40). Na versão traduzida para o Brasil, o 

alfabetismo em saúde é categorizado como adequado se o indivíduo obtiver ≥35 

pontos na lista de palavras médicas e ≥18 na lista de palavras fictícias119.  

METER apresentou forte correlação com o REALM (r = 0,74, p  <0,001)118,119. 

Foi validado em 2014 para o português por Paiva et al119. O instrumento validado 

para o português apresentou alta consistência interna (alfa de Cronbach ≥ 0,80) em 

ambos os domínios, semelhante ao instrumento original (alfa de Cronbach de 

0,93)119.  

 

3.3.4.6 Set of Brief Screening Questions (BSQ) 

 

É um conjunto de três questões que podem ser aplicadas isoladamente para 

a triagem de pacientes com inadequado alfabetismo em saúde. Essas questões 

pertencem a um conjunto maior de 16 itens que foram elaborados com base em 

estudo com pacientes com inadequado alfabetismo em saúde. Esses itens 

contemplam cinco domínios: trajetória pelo sistema de saúde, preenchimento de 

formulários médicos, seguimento de instruções sobre medicação, interação com 

provedores de saúde e leitura de filipetas de agendamento de consulta120. 

As três questões se referem à fluência na leitura (How often do you have 

someone help read hospital materials?), fluência escrita (How confident are you 
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filling out medical forms by yourself?) e dificuldades de aprendizagem (How often 

you have problems learning about your medical condition because of difficulty 

understanding written information?). Essas questões foram as que apresentaram 

melhor desempenho, isoladamente, para identificar pacientes com inadequado 

alfabetismo em saúde ao utilizar o S-TOFHLA como padrão-ouro. A combinação de 

duas ou das três questões não melhorou seu desempenho para identificar pacientes 

com inadequado alfabetismo em saúde120. 

O BSQ é um teste de rastreamento e não parece apropriado para a avaliação 

do alfabetismo em saúde. 

 

3.4 CONHECIMENTO SOBRE A DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA 

 

Conhecimento é um subdomínio do domínio capacidade individual do modelo 

de Baker de alfabetismo em saúde19. Nesse contexto, o conhecimento se refere a 

saber quando e onde buscar informação, a habilidades de comunicação verbal, 

assertividade, aplicação de habilidades e a capacidade de processar e reter 

informações. Ainda, envolve a familiarização com termos utilizados rotineiramente 

por profissionais de saúde, assim como de seus respectivos significados, pois são 

necessários, por exemplo, para a compreensão da própria condição de saúde, do 

uso de medicamentos e de estratégias não farmacológicas para o manejo da 

doença, e de testes diagnósticos121. 

Um estudo caso-controle com 130 pacientes com DAC e 195 controles 

analisou se conhecimento, atitudes e comportamento relacionado à ingestão de 

vitamina D contribuíam para a deficiência desse nutriente entre adultos com e sem a 

doença. Os autores verificaram que a prevalência de deficiência de vitamina D foi 

mais alta entre os casos do que entre os controles e que o inverso ocorreu para o 

escore de conhecimento sobre o nutriente. No modelo de regressão logística, 

observou-se que a deficiência de vitamina D estava associada com baixo nível de 

conhecimento122. 

Acredita-se que pacientes com maior nível de conhecimento em saúde 

tendem a enfrentar dificuldades com atitudes positivas, o que pode contribuir para a 

superação de emoções negativas. Nesse sentido, maior nível de conhecimento 

contribui para melhores resultados em saúde, como adoção de estilo de vida 

saudável e melhor adesão ao tratamento123. De fato, o conhecimento sobre a DAC 
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parece ser um requisito fundamental para a adoção de estilo de vida saudável e 

mudança de comportamento, uma vez que é relacionado à percepção de risco sobre 

a doença124. 

Por outro lado, argumenta-se que conhecimento é necessário, mas não é 

suficiente para mudar comportamento125,126. Um estudo observacional realizado com 

349 pacientes admitidos em um serviço de emergência na Tanzânia com sinais de 

IAM analisou a relação entre conhecimento, atitudes e práticas de prevenção 

relacionadas à DAC. O estudo mostrou que os participantes tinham nível moderado 

de conhecimento sobre a DAC, mas não se adotavam práticas de prevenção 

cardiovascular17.  

A relação contraditória observada na literatura entre conhecimento e mudança 

de comportamento perpassa pela habilidade de reconhecer diferentes “pedaços” da 

informação, conectá-los e atribuir-lhes sentido. Em uma revisão integrativa da 

literatura, dois dos 21 estudos incluídos sugeriram que apesar de mulheres 

reconhecerem os fatores de risco de DAC, elas não dispunham de informações 

sobre como manejá-los124. 

A capacidade de absorver informações para gerar mudanças no 

comportamento diário também pode ser influenciada por fatores psicossociais e 

características individuais que devem ser levadas em consideração pelo profissional 

durante a educação em saúde127.  

Um estudo transversal avaliou o conhecimento em pacientes com DAC por 

meio do CADE-Q e revelou um escore total médio de 33,13 ± 8,6 pontos, o que 

correspondeu a 58,1% do escore total (57 pontos) apresentado pelo instrumento, 

classificado como aceitável. Os pacientes apresentaram maior escore em relação à 

atividade física e menor escore sobre fisiopatologia e sinais e sintomas da 

doença128. 

Ghisi, Thomas e Benetti129 compararam o conhecimento sobre DAC entre 

pacientes brasileiros e canadenses matriculados em programas de reabilitação 

cardíaca. A pontuação média total de conhecimento para toda a amostra foi de 41,4 

± 9,3, classificada como muito boa. Os entrevistados canadenses apresentaram 

escores médios totais de conhecimento significativamente maiores que os brasileiros 

(escore médio de 43,4 ± 9,4 vs 39,3 ± 9,1 pontos), o que pode ser explicado pelas 

disparidades socioeconômicas entre os países.  Observaram também que maior 

nível educacional e renda familiar foram significativamente associados a maiores 
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escores no CADE-Q. A idade menor que 65 anos, sexo masculino, ocupação e 

tempo de participação no programa de reabilitação também foram associados ao 

conhecimento sobre a DAC. 

 

3.4.1 Instrumentos para avaliação da doença arterial coronariana 

 

Na literatura há alguns instrumentos disponíveis para avaliação do 

conhecimento sobre a DAC, dentre eles: Questionário para Educação da Doença 

Arterial Coronariana (CADEQ), Revised version of the Coronary Artery Disease 

Education Questionnaire (CADE-Q II), Short version of the coronary artery disease 

education questionnaire (CADE-Q-SV), Maugerl CaRdiac preventi-Questionnaire 

(MICRO-Q), The 40 item-coronary hearth disease knowledge test e Coronary heart 

disease knowledge tool for women. 

 

3.4.1.1 Questionário para Educação da Doença Arterial Coronariana (CADEQ) 

 

O CADEQ foi desenvolvido por Ghisi et al.130 e testado em uma amostra de 

155 pacientes brasileiros com DAC participantes de programas de reabilitação 

cardíaca por no mínimo um mês, com objetivo de avaliar e descrever o nível de 

conhecimento para desenvolver estratégias de educação aos pacientes com DAC. 

O instrumento é autoaplicável, composto por 19 questões de múltipla escolha 

(com quatro alternativas cada), divididas em quatro áreas de conhecimento: 

relacionada à DAC; diagnóstico e medicamentos; fatores de risco e estilo de vida; e 

exercício físico, dispostas aleatoriamente. O escore varia de 0 a 57 pontos, 

classificados em: conhecimento insuficiente (abaixo de 17 pontos); pouco 

conhecimento (17 a 28 pontos); aceitável (29 a 39 pontos); bom (40 a 50 pontos); 

ótimo (51 a 57 pontos).  O tempo médio de preenchimento oscilou entre 14 a 17 

minutos130.  

O CADEQ apresentou adequada consistência interna, alfa de Cronbach de 

0,68 e a fidedignidade do teste-reteste foi avaliada pelo coeficiente de correlação 

intraclasse, cujo valor foi de 0,783. Foi traduzido e adaptado para o inglês por Ghisi 

et al em 2013, sendo denominado Coronary Artery Disease Education 

Questionnaire129.  
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3.4.1.2 Revised version of the Coronary Artery Disease Education 

Questionnaire (CADE-Q II) 

 

O CADE-Q II foi elaborado por Ghisi, Grace Thomas, Evans e Oh131 testado 

em uma amostra de 307 pacientes com DAC ou com múltiplos fatores de risco 

cardiovascular no Canadá que não haviam iniciado no programa de reabilitação 

cardíaca ou durante a primeira semana de participação. A Versão revisada do 

CADE-Q II foi desenvolvida não apenas para atualizar o conteúdo de educação, mas 

também para abordar todos os componentes do atendimento aos pacientes frente às 

diretrizes dos programas de reabilitação cardíaca. 

O instrumento contém 31 questões de múltipla escolha, divididas em cinco 

áreas de conhecimento: condição médica (sete itens), fatores de risco (cinco itens), 

exercício (sete itens), nutrição (sete itens) e risco psicossocial (cinco itens), 

dispostas aleatoriamente. O escore varia de 0 a 93 pontos e o tempo médio para 

preenchimento é de 20 minutos. O CADE-Q II obteve adequada consistência interna, 

com alfa de Cronbach de 0,91131. 

Em 2016 o CADE-Q II foi traduzido e validado para o Brasil por Santos et 

al.132. Durante o processo de tradução verificou-se que quatro itens apresentaram 

coeficiente de correlação intraclasse menor que 0,70, sendo excluídos da versão 

brasileira, restando 27 itens, com escore entre 0 a 81 pontos. O instrumento obteve 

adequada consistência com alfa de Cronbach de 0,78. 

 

3.4.1.3 Short version of the Coronary Artery Disease Education Questionnaire 

(CADE-Q SV) 

 

O CADE-Q SV foi elaborado por Ghisi, Sandison e Oh133 diante da 

necessidade de obter uma avaliação mais rápida do conhecimento dos pacientes na 

prática clínica. Foi testado em uma amostra de 132 pacientes com DAC 

participantes do programa de reabilitação cardíaca ou com múltiplos fatores de risco 

cardiovascular, em Toronto no Canadá. 

A versão curta é composta por 20 itens e está organizada em cinco áreas de 

conhecimento: condição clínica, fatores de risco, exercício, dieta e risco psicossocial 

com quatro itens cada, dispostos aleatoriamente. As opções de respostas são: 

“ erdadeiro”, “falso” e “não sei”. Cada acerto equivale a um ponto e o escore total 



59 

 

varia entre 0 a 20 pontos. O tempo médio para preencher o instrumento é de 10 

minutos. É um instrumento confiável (alfa de Cronbach foi de 0,76 a 0,94 para as 

quatro áreas do conhecimento) 133. 

Em 2018 o CADE-Q SV foi traduzido e validado para o Brasil por Ghisi, 

Chaves, Loures, Bonfim e Britto134 e durante o processo de tradução observou-se 

que um item precisava ser adaptado para o contexto brasileiro (item 11). Na versão 

original em inglês, este item tinha nomes de estatinas populares na América do 

Norte e, como a ferramenta era usada em diferentes países, foi adaptada para que 

se leia "Os medicamentos ‘estatina' (como ator astatina e sin astatina) limitam a 

quantidade de colesterol que seu corpo absorve dos alimentos"134. 

A clareza dos itens foi pontuada numa escala do tipo Likert entre 1 (não claro) 

a 10 (muito claro) e variou de 7,8 a 9,6 e a clareza geral do instrumento foi de 8,6 ± 

3,2, o que mostra clareza adequada da versão em português. Na análise fatorial 

confirmatória, todos os itens apresentaram cargas fatoriais acima de 0,30 e os seis 

fatores apresentaram alfa de Cronbach acima de 0,70. A versão brasileira do 

instrumento também mostrou adequadas evidências de reprodutibilidade, sendo que 

o coeficiente de correlação intraclasse foi maior que 0,70 para todos os itens134. 

Os detalhes sobre a composição, aplicação e interpretação dos escores do 

instrumento serão apresentados na seção 4.5.5. 

 

3.4.1.4 Maugerl CaRdiac preventi-Questionnaire (MICRO-Q) 

 

Trata-se de um instrumento autoaplicável para avaliar o nível de 

conhecimento sobre a prevenção secundária de pacientes com DAC desenvolvida 

por Sommaruga et al.135 e testado em uma amostra de 250 pacientes com DAC em 

reabilitação cardíaca de diferentes regiões da Itália. 

O MICRO-Q é um questionário autoaplicável composto por 26 afirmativas, 

divididas em quatro domínios: fatores de risco (nove itens); dieta (oito itens); pré-

admissão hospitalar (quatro itens); e doença cardíaca (cinco itens). As opções de 

resposta são: “ erdadeiro”, “falso” e “não sei”, sendo 18 afirmativas verdadeiras e 

oito falsas. O escore varia de 0 a 26 pontos. O instrumento fornece três escores 

separados, sendo: correto, que se refere ao número de itens respondidos 

corretamente; conceito errado, isto é, o número de itens que foram respondidos 
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erroneamente; e incerteza, que corresponde ao número de itens assinalados com 

“não sei” 135. 

Em 2010 o MICRO-Q foi traduzido e validado para o Brasil por Ghisi et al.136. 

Durante o processo de tradução verificou-se que a questão 15 não condizia com os 

hábitos alimentares brasileiros (“Faz bem comer um pouco de queijo ao final de cada 

refeição”), sendo excluída do questionário com o consentimento da autora original. 

Portanto, a versão em brasileira do MICRO-Q é composta de 25 questões, cada 

uma com três opções de resposta: “correto”, “falso” e ”não sei”. Dezoito questões 

são verdadeiras e sete falsas estão organizadas em quatro domínios de 

conhecimento: fatores de risco e estilo de vida; dieta; pré-admissão hospitalar; e 

exercício físico. O escore varia de 0 a 25 pontos. 

A versão traduzida foi testada em amostra de 212 pacientes com DAC, 

participantes de programas de reabilitação cardíaca por no mínimo um mês. Na 

análise fatorial, o instrumento apresentou adequadas estimativas de validade de 

constructo. O coeficiente alfa de Cronbach foi de 0,68 na versão original italiana e de 

0,64 na versão brasileira136.  

 

3.4.1.5 The 40 item-coronary heart disease knowledge test 

 

Trata-se de um instrumento desenvolvido em 1991 por Smith, Hicks e 

Heyward137 testado em uma amostra de 93 pacientes do sexo masculino com 

diagnóstico de DAC com objetivo de avaliar os aspectos gerais da doença.  

O instrumento é composto por 40 itens, sendo que cada uma tem quatro 

alternativas de múltipla escolha. O instrumento está subdivido em 10 

domínios/temas: orientação (duas questões), DAC- sintomas e medicação (quatro 

questões), fatores de risco (quatro questões), atividade física (cinco questões), dieta 

(três questões), ressuscitação cardiopulmonar (três questões), comportamento tipo A 

e B (quatro questões), gerenciamento de estresse (oito questões) fatores 

psicológicos (quatro questões) e problemas familiares (três questões). A 

consistência interna do instrumento foi de 0,84137. 
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3.4.1.6 Coronary heart disease knowledge tool for women 

 

É um instrumento em 2010 elaborado por Thanavaro J, Thanavaro S e 

Delicath138 para avaliação do conhecimento da DAC especificamente nas mulheres 

fundamentado no modelo conceitual de Pender's Health Promotion Model (HPM). O 

instrumento dispões de 25 itens e cada item tem quatro opções múltiplas com uma 

melhor resposta. O escore total varia de 0 a 25, sendo que quanto maior o escore, 

maior o conhecimento sobre os fatores de risco de DAC. 

O instrumento foi testado numa amostra de 94 mulheres, divididas em grupo 1 

(pacientes sem diagnóstico prévio de DAC atendidas na atenção primária), grupo 2 

(enfermeiras cardiologistas) e grupo 3 (pacientes sem diagnóstico prévio de DAC 

atendidas em serviço especializado em cardiologia). O instrumento foi capaz de 

discriminar as mulheres do grupo 1 em relação às dos grupos 2 e 3. Ainda, o 

instrumento apresentou adequadas estimativas de consistência interna (alfa de 

Cronbach = 0,74) 138. 

 

3.5 AUTOCUIDADO, ALFABETISMO EM SAÚDE E CONHECIMENTO 

SOBRE A DAC 

 

O autocuidado é componente essencial na gestão diária da DAC, envolvendo 

a prática de comportamentos que mantêm a estabilidade da doença, como a adesão 

ao tratamento, adoção de estilo de vida saudável, monitoramento e gerenciamento 

de sintomas7. Indivíduos com adequado comportamento de autocuidado são mais 

empenhados aos cuidados com a saúde, e quando doentes, buscam a recuperação 

da saúde o mais rápido possível. O autocuidado é um dos aspectos importantes do 

estilo de vida saudável, melhora a qualidade de vida e reduz custos aos serviços de 

saúde. O adequado autocuidado pode prevenir complicações da doença ou retardar 

seu início139. 

Conforme mencionado anteriormente, a capacidade ou agência de 

autocuidado é constituída por uma estrutura hierárquica de três elementos, dentre os 

quais as competências relacionadas ao conhecimento, motivação e habilidades 

(componentes de poder)13. Em especial no que diz respeito às competências 
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relacionadas ao conhecimento, a capacidade de buscar informação, processá-la e 

utilizá-la é essencial para a execução de ações deliberadas de autocuidado121. 

Apesar dessa relação teórica, o avanço do conhecimento sobre o alfabetismo 

em saúde, permite avançar no entendimento dos componentes de poder. Embora 

Orem não tenha mencionado o alfabetismo em saúde na TEDAC, é possível supor 

que não apenas o conhecimento influencia diretamente o comportamento de 

autocuidado. O conhecimento, por sua vez, influencia a busca e o processamento da 

informação, para que a tomada de decisão sobre comportamentos em saúde seja 

tomada. Em outras palavras, o alfabetismo em saúde é parte dos componentes de 

poder; é influenciado pelo conhecimento e, por sua vez, influencia a capacidade de 

autocuidado. 

A figura 3 demonstra a relação entre autocuidado, alfabetismo em saúde e 

conhecimento, conforme compreendida neste estudo. 
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Figura 3 - Integração entre os conceitos de autocuidado e alfabetismo em saúde e conhecimento sobre a DAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: da autora 
 

Legenda: CADE-Q SV- Coronary Artery Disease Education Questionnaire.  AC – Autocuidado. S-TOFHLA – Short Test of Functional Health Literacy in Adults  
ASAS-R – Escala Revisada para a Avaliação da Agência de Autocuidado 
           fatores que influenciam a capacidade ou agência de autocuidado ou seus elementos; componentes de poder 
           (setas cheias) relação entre elementos da capacidade ou agência de autocuidado 
[  ] instrumentos para avaliação dos elementos da capacidade ou agência de autocuidado
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4 MÉTODO 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e correlacional. 

A pesquisa de corte transversal se caracteriza pelo estudo de um único ponto 

no tempo. Os dados são coletados em um determinado e único momento temporal. 

Todos os fenômenos estudados são contemplados durante o período de coleta de 

dados, sem que haja acompanhamento140. 

O propósito dos estudos descritivos consiste em observar, descrever e 

documentar aspectos de uma situação141,142. Por sua vez, a pesquisa correlacional é 

utilizada quando o pesquisador almeja verificar a existência de relações entre as 

variáveis além de identificar se uma mudança ocorrida em uma variável afeta a 

outra143. 

Estudos quantitativos têm o propósito de quantificar resultados, realizando 

comparações entre as variáveis, objetivando uma representatividade numérica e 

permitindo, assim, avaliar a importância, gravidade, risco e tendência de agravos e 

ameaças. Eles tratam de probabilidades e associações com significância estatística, 

importantes para se conhecer uma realidade144. 

A abordagem quantitativa prevê a mensuração de variáveis preestabelecidas 

para verificar e explicar sua influência e correlações estatísticas. Espera-se do 

pesquisador a coleta sistemática de informações que podem ser quantificadas em 

condições de controle, além da análise dessas informações por meio de 

procedimentos estatísticos143. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

(IDPC), localizado na cidade de São Paulo, Brasil145. 

O Instituto de Cardiologia foi criado pela Lei n° 2552 de 13 de janeiro de 

1954146. O Instituto de Cardiologia passou a denominar-se Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia, em homenagem ao seu fundador e primeiro diretor, 

Doutor Dante Pazzanese145. 
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O IDPC tem por finalidade a prestação de assistência médico-hospitalar, em 

regime ambulatorial, de emergência e de internação na área cardiovascular, visando 

a promoção de saúde, a proteção contra doenças cardiovasculares e ao diagnóstico, 

tratamento e reabilitação. Promove também a investigação e pesquisa na área 

cardiovascular, incluindo o desenvolvimento de novas tecnologias, equipamentos, 

procedimentos, práticas e drogas. É vinculado à Universidade de São Paulo na 

qualidade de Entidade Associada, permitindo desenvolver atividades de pós-

graduação agora senso estrito145. 

Atualmente o IDPC é reconhecido nacionalmente e internacionalmente como 

uma renomada instituição especializada na área cardiovascular (clínica, cirúrgica e 

vascular periférica). No ano de 2018, 178.927 pacientes foram atendidos nos 

ambulatórios do IDPC. Em específico, no ambulatório de coronariopatias foram 

atendidos 13.973 pacientes145. 

 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO, AMOSTRA E PERÍODO DE COLETA DE 

DADOS 

 

A população de interesse para este estudo foram os pacientes com DAC, 

atendidos no ambulatório de coronariopatias do IDPC.  

A amostra foi calculada em 84 participantes, considerando população infinita, 

força de correlação moderada (r = 0,30) entre alfabetismo em saúde e capacidade 

de autocuidado, poder do teste de 0,80 e nível de significância de 5%. Foram 

coletados dados de 122 participantes, no período de agosto a outubro de 2019.  

 

4.3.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos no estudo os pacientes com idade igual ou superior a 18 

anos, que sabiam ler e tinham capacidade cognitiva preservada, avaliada pelo Mini 

Exame do Estado Mental (MEEM)147. 

Foram excluídos os pacientes com capacidade visual, auditiva e/ou de 

comunicação verbal comprometidas, que impossibilitasse a aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados. As capacidades visual e auditiva foram avaliadas 
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por autorrelato; a capacidade de comunicação verbal foi avaliada por meio de 

observação da pesquisadora.  

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Dentre os elementos hierárquicos que constituem a capacidade de 

autocuidado, três das variáveis selecionadas referem-se aos componentes de poder: 

a habilidade para o autocuidado, o alfabetismo em saúde e o conhecimento sobre a 

DAC. As demais variáveis independentes se referem aos FCB. 

 

4.4.1 Variável dependente 

 

A variável dependente do estudo é a capacidade de autocuidado, que foi 

avaliada por meio da ASAS-R70 (ANEXO 1). 

 

4.4.2 Variáveis Independentes 

 

As variáveis independentes do estudo relacionadas aos componentes de 

poder estão apresentadas no quadro 3, com suas respectivas definições conceituais, 

operacionais e categorias de resposta. 
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Quadro 3 - Variáveis independentes do estudo relacionadas aos componentes de                   

poder da Teoria do Déficit de Autocuidado 

Variáveis 

sociodemográficas e 

clínicas 

Definição 

Conceitual 

Definição 

operacional 

Categoria de 

resposta 

Alfabetismo em 

Saúde 

Conjunto de 

capacidades 

individuais que 

permite a pessoa 

adquirir e usar uma 

nova informação 

pela leitura, 

escrita, 

compreensão e 

interpretação para 

gerir a saúde e 

tomar decisões de 

saúde 

adequadas19,93  

Avaliado pelo S-

TOFHLA19,114 

Escore de 

compreensão de 

leitura: 0 a 72 

pontos. 

Escore de 

numeramento: 0 

a 28 pontos.  

Escore total 

Categorias: 

- Inadequado (0 a 

53 pontos) 

- Marginal (54 a 

66 pontos) 

- Adequado (67 a 

100 pontos)19,114 

Conhecimento sobre 

DAC  

Refere-se ao 

conhecimento do 

paciente acerca da 

DAC, incluindo 

identificação dos 

sintomas, fatores 

de risco, 

tratamento e 

hábitos de vida134 

Avaliado pelo 

Questionário de 

Educação para 

Doença Arterial 

Coronariana 

versão curta 

(CADE-Q SV)134 

Escore: 0 a 20 

pontos134 

 

Legenda: S-TOFHLA - Short Test of Functional Health Literacy in Adults. DAC - Doença arterial 
coronariana. CADE-Q SV- Coronary Artery Disease Education Questionnaire 
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As variáveis independentes do estudo relacionadas aos FCB estão 

apresentadas no quadro 4, com suas respectivas definições conceituais, 

operacionais e categorias de resposta. 

 

Quadro 4 - Variáveis independentes do estudo 

(continua) 

FCB 
Variáveis sociodemo-

gráficas e clínicas 
Definição conceitual 

Definição 
operacional 

Categoria de 
resposta 

S
e
x
o

 

Sexo 

Reunião das 
características 
distintivas que 
diferenciam o sexo 
feminino do masculino. 

Obtido por meio de 
registro em 
prontuário. 

Feminino ou 
masculino 

Id
a
d

e
 

Idade 

Tempo, em anos, 
decorrido do 
nascimento até a data 
da coleta de dados no 
momento inclusão. 

Obtido por meio da 
data de nascimento 
relatada pelo 
paciente ou 
registrada em 
prontuário. 

Anos completos 

O
ri
e
n
ta

ç
ã

o
 s

o
c
io

c
u

lt
u
ra

l 

Cor da pele 

Fenótipo reconhecido 
pelo indivíduo que 
caracteriza um grupo 
de indivíduos como 
semelhantes

148
. 

Obtido por meio do 
relato do paciente. 

Branca, preta, 
amarela ou 
parda  

Número de anos que 
frequentou ensino formal 

Período de tempo 
destinado à educação 
formal. 

Número de anos 
dedicados à 
educação formal 
referido pelo 
paciente. 

Anos completos 

Estado civil 

Situação de um 
indivíduo em relação 
ao matrimônio ou à 
sociedade conjugal. 

Obtido por meio do 
relato do paciente ou 
registro em 
prontuário. 

Solteiro, 
casado/amasia
do/separado/div
orciado e viúvo 

D
is

p
o
n

ib
ili

d
a
d
e
 e

 a
d
e
q

u
a
ç
ã
o
 d

e
 

re
c
u
rs

o
s
 

Situação trabalhista 
Atividade laboral com 
ou sem recebimento 
de proventos

148
 

Relato do paciente 
acerca de exercício 
de atividade laboral 
com ou sem 
recebimento de 
proventos 

Trabalha e 
recebe 
proventos 
Trabalha e não 
recebe 
proventos 
Não trabalha e 
recebe algum 
tipo de provento 
Desempregado 
Estudante 
Trabalho 
assalariado 
(sim ou não) 
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Quadro 4 - Variáveis independentes do estudo  

(continuação) 

FCB 
Variáveis 

sociodemográficas e 
clínicas 

Definição Conceitual 
Definição 

operacional 
Categoria de 

resposta 

D
is

p
o
n

ib
ili

d
a
d
e
 e

 

a
d
e
q

u
a
ç
ã
o

 d
e
 

re
c
u
rs

o
s
 

Rendimento mensal 
per capita 

Parcela do rendimento 
mensal familiar de 
cada pessoa que 
depende da renda

148
 

Obtido por meio 
quociente entre 
rendimento familiar 
mensal e número de 
pessoas que 
dependem da renda 
mensal. Será 
calculada pela 
pesquisadora 

Em reais 

E
s
ta

d
o

 d
e
 s

a
ú
d

e
 

Tempo decorrido 
desde o diagnóstico 
de DAC 

Refere-se ao tempo 
desde a descoberta da 
doença até o momento 
da inclusão no estudo 

Obtido por meio do 
relato do paciente ou 
registro em 
prontuário 

Em meses 

Internações anteriores 

Número de vezes em 
que o paciente 
necessitou 
permanecer em 
instituição hospitalar 
para diagnosticar ou 
tratar alguma condição 
de saúde, excetuando-
se as visitas ao 
serviço de emergência 
que não tenham 
resultado em estadia 
hospitalar 

Obtido por meio do 
relato do paciente ou 
registro em 
prontuário 

Número de 
vezes que foi 
internado 

Motivo das 
internações anteriores 

Causa(s) primária que 
resultou na 
necessidade de 
internação 

Obtido por meio do 
relato do paciente ou 
registro em 
prontuário 

Cardiológica e 
Não 
cardiológica 

Visita(s) ao serviço de 
emergência 

Refere-se à procura 
por serviços médicos 
de emergência para 
tratar de situações que 
ameaçam a vida 

Obtido por meio do 
relato do paciente ou 
registro em 
prontuário 

Sim ou não 
Frequência  

Motivo da(s) visita(s) 
ao serviço de 
emergência 

Causa(s) primária que 
resultou na 
necessidade da(s) 
visita(s) ao serviço de 
emergência 

Obtido por meio do 
relato do paciente ou 
registro em 
prontuário 

Dor no peito, 
dispneia, outras 
causas 
cardiológicas, 
outras causas 
não 
cardiológicas 
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Quadro 4 - Variáveis independentes do estudo  

(continuação) 

FCB 
Variáveis 

sociodemográficas e 
clínicas 

Definição Conceitual 
Definição 

operacional 
Categoria de 

resposta 

E
s
ta

d
o

 d
e
 s

a
ú
d

e
 

Cirurgias cardíacas 
anteriores 

Refere-se à realização 
de procedimentos no 
coração por um 
cirurgião com finalidade 
paliativa ou curativa 

Obtido por meio do 
relato do paciente ou 
registro em prontuário 

Revascularizaçã
o do miocárdio, 
outras cirurgias 
do coração, não 
realizou cirurgia 
cardíaca 
anteriormente 

Cateterismo  

Refere-se à realização 
de procedimento 
hemodinâmico com 
finalidade diagnóstica 
ou terapêutica 

Obtido por meio do 
relato do paciente ou 
registro em prontuário 

Sim ou não 

Medicamentos em 
uso 

Refere-se ao uso 
contínuo de 
medicamentos 
prescritos por 
profissional da saúde 
para tratamento de uma 
condição clínica 
específica, com 
diferentes combinações 
ou dosagens 

Obtido por meio de 
registro em prontuário 

Nome do 
medicamento 
Número de 
medicamentos 
Número de 
comprimidos 

Tabagismo 

Ato de se consumir 
cigarros ou outros 
produtos que 
contenham tabaco de 
maneira sistemática e 
crônica, cuja droga ou 
princípio ativo é a 
nicotina

149
 

Obtido por meio do 
relato do paciente 

Fumante: 
aqueles que 
fumaram pelo 
menos 100 
cigarros durante 
a sua vida e 
relataram fumar 
todos os dias ou 
alguns dias no 
mês anterior à 
entrevista. 
Ex-fumante: 
aqueles que 
relataram ter 
fumado pelo 
menos 100 
cigarros durante 
a sua vida, mas 
interromperam o 
uso há, no 
mínimo, no mês 
anterior à 
entrevista. 
Não fumante: 
aqueles que não 
preencherem os 
critérios 
anteriores

150
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Quadro 4 - Variáveis independentes do estudo  

(continuação) 
 

FCB 
Variáveis sociodemo-

gráficas e clínicas 
Definição Conceitual 

Definição 
operacional 

Categoria de 
resposta 

E
s
ta

d
o

 d
e
 s

a
ú
d

e
 

Consumo de bebida 
alcoólica 

Consumo de bebida 
alcoólica, conforme 
padrões recomendados 
por especialistas em 
saúde cardiovascular, 
isto é, consumo diário 
acima de 650 mL de 
cerveja (equivalente a 1 
garrafa ou duas latas), 
ou mais de 300 mL de 
vinho (equivalente a 
duas taças), ou mais de 
50 mL de bebidas 
destiladas (equivalente 
a duas doses) para 
homens ou metade 
dessas doses para 
mulheres

6
 

Obtido por meio do 
relato do paciente. 

Consumo acima 
dos padrões 
recomendados 
Consumo dentro 
dos padrões 
recomendados 
Não consumidor 

Sedentarismo 

É a condição em que a 
pessoa realiza atividade 
física em frequência 
e/ou intensidade 
inferiores aos 
recomendados por 
especialistas em saúde 
cardiovascular, isto é, 
30 minutos/dia de 
atividade moderada de 
forma contínua ou 
acumulada, pelo menos 
cinco dias na semana

6
 

Obtido por meio do 
relato dos pacientes. 

Sim ou não 

Antecedentes familiares 
de DAC 

Parente de primeiro 
grau com história de 
DAC, sendo homens 
com idade inferior a 55 
anos e mulheres com 
idade inferior a 65 
anos

151
 

Registro no prontuário 
ou relato do paciente. 

Sim ou não 
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Quadro 4 - Variáveis independentes do estudo  

(continuação) 
 

FCB 
Variáveis sociodemo-

gráficas e clínicas 
Definição Conceitual 

Definição 
operacional 

Categoria de 
resposta 

E
s
ta

d
o

 d
e
 s

a
ú
d

e
 

IMC 

É uma medida 
internacional utilizada 
para determinar a 
condição nutricional de 
um indivíduo

6,151
. 

Calculado por meio da 
equação: peso/altura

2
. 

O peso será obtido 
por meio do registro 
em prontuário, 
quando disponível, ou 
verificado em uma 
balança digital; 
registrado em 
quilogramas (Kg). A 
altura será obtida por 
meio do registro em 
prontuário, quando 
disponível, ou 
verificada por meio de 
régua graduada em 
metros (m) 

Em Kg/m² 

Hipertensão arterial 

Hipertensão arterial 
(HA) é condição clínica 
multifatorial 
caracterizada por 
elevação sustentada 
dos níveis pressóricos 
PAS ≥ 130 mmHg e/ou 
PAD ≥ 80 mmHg

152
 

Diagnóstico de HA 
registrado no 
prontuário e/ou 
referido pelo paciente, 
ou uso de 
medicamentos para 
controle do nível de 
pressão arterial 

Sim ou não 

Dislipidemia 

Condição clínica em 
que o nível plasmático 
dos lipídios séricos 
pode ser elevado ou 
baixo. Pode ser 
classificada em 
hipercolesterolemia 
isolada (LDL-colesterol 
≥ 160 mg/dL), 
hipertrigliceridemia 
isolada  (triglicerideos ≥ 
150 mg/dL ou ≥ 175 
mg/dL, se a amostra for 
obtida sem jejum), 
hiperlipidemia mista 
(LDL-colesterol ≥ 160 
mg/dL e triglicerideos ≥ 
150 mg/dL ou ≥ 175 
mg/dL, se a amostra for 
obtida sem jejum) ou 
HDL-colesterol baixo  
(homens < 40 mg/dL e 
mulheres < 50 mg/dL)

6
 

Diagnóstico de 
dislipidemia registrado 
no prontuário e/ou 
referido pelo paciente, 
ou uso de 
medicamentos para 
ajuste do nível sérico 
de lipídeos 

Sim ou não 
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Quadro 4 - Variáveis independentes do estudo  

(conclusão) 
 

FCB 
Variáveis 

sociodemográficas e 
clínicas 

Definição Conceitual 
Definição 

operacional 
Categoria de 

resposta 

E
s
ta

d
o

 d
e
 s

a
ú
d

e
 

Diabetes 

Grupo de doenças 
metabólicas 
caracterizadas por 
hiperglicemia crônica e 
associadas a 
complicações, 
disfunções e 
insuficiência de vários 
órgão

43
 

Diagnóstico de 
diabetes registrado no 
prontuário e/ou 
referido pelo paciente, 
ou uso de 
medicamentos para 
controle do diabetes 

Sim ou não 

F
a
to

re
s
 d

o
 s

is
te

m
a
 d

e
 

s
a
ú
d
e

 

Orientações sobre 
saúde 

Informações sobre 
saúde transmitidas por 
profissionais aos 
pacientes para que 
alterem seus 
comportamentos de 
saúde ou melhorem seu 
estado de saúde

153
 

Relato do paciente. 

Orientações 
sobre exames, 
medicamentos, 
DAC, cirurgia, 
alimentação, 
outros 

Legenda: FCB – Fatores condicionantes básicos. DAC - Doença arterial coronariana. IMC – Índice de 

Massa corporal 

 

 

4.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizados quatro instrumentos para a coleta dos dados, que serão 

descritos a seguir. O MEEM foi aplicado para verificação dos critérios de inclusão. 

 

4.5.1 Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

 

O MEEM (ANEXO 2) foi elaborado em 1975 por Folstein M, Folstein S e 

McHugh154, nos EUA. Foi traduzido e validado no Brasil em 1994 por Bertolucci et 

al.155 e modificado em 2003 por Brucki et al.147. Atualmente, é um dos testes de 

rastreio mais utilizados em pesquisa, para identificação de comprometimento 

cognitivo porque sua utilização é relativamente simples e rápida156. Outros estudos 

que avaliaram o alfabetismo em saúde utilizaram o MEEM para critério de 

inclusão154, 155.  
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O MEEM avalia orientação temporal e espacial, memória imediata e de 

evocação de palavras, cálculo, nomeação, repetição, execução de um comando, 

leitura, escrita e habilidade visomotora. A pontuação dos itens, quando respondidos 

de forma correta, varia de 1 a 5 pontos e o escore total, de 0 a 30147,154,155. 

Os pontos de corte para identificação de comprometimento cognitivo 

dependem do número de anos de estudo (quadro 5). 

 

Quadro 5 - Interpretação do escore do Mini Exame do Estado Mental (MEEM), 

                   segundo número de anos de estudo 

 

Número de anos de estudo Comprometimento cognitivo 

Analfabeto <20 pontos 

1 a 4 anos <25 pontos 

5 a 8 anos <26,5 pontos 

9 a 11 anos <28 pontos 

>12 anos <29 pontos 

 

Fonte: Brucki SMD, Negrini R, Caramelli P, Bertolucci PHF, Okamoto IH. Sugestões para o uso do 
mini-exame do estado mental no Brasil. Arq Neuropsiquiatr [Internet]. 2003 [citado 2019 nov. 
17];61(3/B)

147
. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-

282X2003000500014. 

 

O MEEM foi aplicado neste estudo porque o prejuízo de funções cognitivas 

poderia implicar em mau desempenho nas demais avaliações.  

 

4.5.2 Instrumento de Caracterização Sociodemográfica e Clínica 

 

Os dados sociodemográficos e clínicos foram coletados em instrumento 

elaborado para este estudo e foi organizado em três partes (APÊNDICE A). A Parte 

A contém os dados de identificação; a parte B, as características sociodemográficas; 

e a parte C, as características clínicas.  

 

4.5.3 Escala Revisada para a Avaliação da Agência de Autocuidado (ASAS-R) 

 

Para avaliação do autocuidado foi utilizada a ASAS-R (ANEXO 1), pois essa 

versão apresentou melhor ajuste, assim como maior confiabilidade (alfa de 

Cronbach = 0,89) e melhores resultados na análise da validade de constructo 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2003000500014
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2003000500014
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quando comparada à ASA. Além disso, manteve forte correlação com a versão 

original (r = 0,98; p<0,001)70. 

A escala ASAS-R contém 15 itens seguidos de escala Likert de cinco pontos, 

sendo: 1 = discordo totalmente; 2 = discordo; 3 = não discordo, nem concordo; 4 = 

concordo; e 5 = concordo totalmente. Dos 15 itens, quatro se referem a aspectos 

negativos (4, 11, 14 e 15), tendo a necessidade de o escore ser invertido na análise 

dos dados. O escore total varia entre 15 a 75 pontos, sendo que quanto maior o 

escore, melhor capacidade de autocuidado. O tempo de preenchimento da escala é 

de aproximadamente cinco minutos70. 

 

4.5.4 Short Test of Functional Health Literacy in Adults (S-TOFHLA) 

 

Para avaliação do Alfabetismo em saúde foi utilizado o S-TOFHLA (ANEXOS 

3 e 4), pois avalia tanto a compreensão de leitura quanto o numeramento, além de 

ter um tempo de aplicação reduzido em comparação aos demais instrumentos 

disponíveis93.  

O S-TOFHLA contém 36 itens de compreensão de leitura que estão 

organizados em duas passagens textuais A e B. A passagem A apresenta 

informações relacionadas a um exame gastrointestinal, e a passagem B é um termo 

de direitos e responsabilidades do paciente internado em um hospital recebendo 

cuidados de saúde. Cada passagem tem uma lacuna (cada lacuna corresponde a 

um item) a cada cinco ou seis palavras. O participante deve preencher a lacuna 

selecionando, a partir de uma lista de quatro palavras, aquela que melhor completa 

a sentença93. O teste deve ser interrompido após sete minutos. Para cada palavra 

selecionada corretamente são atribuídos dois pontos, de modo que o escore total é 

de 72 pontos93,114. 

A avaliação do numeramento consiste na apresentação de quatro cartões 

para o participante. O primeiro cartão é o rótulo de um medicamento, acerca do qual 

o participante é perguntado sobre o horário de tomada da próxima dose se a dose 

anterior fora administrada às sete horas da manhã. No segundo cartão, o 

participante é solicitado a interpretar um valor de glicemia, segundo os valores de 

referência fornecidos. No cartão três o participante deve responder sobre a data de 

sua próxima consulta, considerando a data impressa no cartão. Por fim, no rótulo 

quatro, o participante deve calcular o horário de tomada de um medicamento93. 
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Para cada resposta certa são atribuídos sete pontos, de modo que a parte de 

numeramento tem escore total de 28 pontos93. 

O escore total do teste varia de 0 a 100 e é dado pela soma das pontuações 

atribuídas aos itens de compreensão de leitura (0 a 72 pontos, cada item vale 2 

pontos) e de numeramento (0 a 28 pontos, cada item vale 7 pontos). De acordo com 

o desempenho obtido no teste, o participante é classificado em relação ao nível de 

alfabetismo em saúde, sendo: inadequado alfabetismo em saúde (0 a 53 pontos), 

marginal/limítrofe alfabetismo em saúde (54 a 66 pontos) e adequado alfabetismo 

em saúde (67 a 100 pontos)93,114. 

 

4.5.5 Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version 

(CADE-Q SV) 

 

O CADE-Q SV (ANEXO 5) é uma versão curta originada do Questionário de 

Educação para Doença Arterial Coronariana (CADE-Q II) com o intuito de avaliar o 

conhecimento dos pacientes portadores de DAC sobre sua condição. O CADE-Q SV 

pode ser respondido em um tempo menor, cerca de 10 minutos, quando comparado 

ao CADE-Q II, que é aproximadamente 20 minutos98. 

O instrumento é dividido em quatro áreas do conhecimento, com quatro itens 

cada, sendo: condição clínica, fatores de risco, exercício, dieta e risco psicossocial. 

As opções de resposta são: “verdadeiro”, “falso” e “não sei”. A cada resposta correta 

atribui-se um ponto, portanto, a pontuação máxima possível é 20 pontos. Quanto 

maior a pontuação, melhor é o conhecimento sobre a DAC98. 

 

4.6 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Os potenciais participantes do estudo foram identificados a partir da lista de 

agendamento de consultas no ambulatório do IDCP. Cada potencial participante foi 

abordado individualmente pela pesquisadora principal, durante o período de espera 

para a consulta médica, que fez o convite para participação no estudo após explicar 

os objetivos e procedimentos de coleta de dados. 

Aqueles que aceitaram assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). A coleta de dados ocorreu antes da consulta 

médica. 
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Antes da coleta de dados propriamente dita, foi aplicado o MEEM (ANEXO 2). 

Os participantes que não obtiveram a pontuação mínima no MEEM, conforme 

descrito no quadro 5 não foram incluídos no estudo e o médico responsável foi 

informado. 

Para os participantes que permaneceram no estudo, os dados 

sociodemográficos e clínicos (APÊNDICE A) foram coletados pela pesquisadora a 

partir de dados do prontuário ou autorrelato dos participantes. A capacidade para o 

autocuidado, o nível de alfabetismo em saúde, e o conhecimento sobre a DAC foram 

avaliados pelo ASAS-R (ANEXO 1), S-TOFHLA (ANEXO 3, 4) e CADE-Q SV 

(ANEXO 5), respectivamente; os instrumentos foram preenchidos pelos 

participantes, sem a interferência da pesquisadora, que apenas cronometrou o 

tempo de preenchimento do S-TOFLHA. Para respeitar a privacidade dos 

participantes a coleta de dados foi realizada em um consultório ou na sala de espera 

do ambulatório.  

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO 

 

Os dados foram transcritos e armazenados em planilha do Excel® 15.0 e 

analisados por meio do software R versão 3.5.380. 

As variáveis de caracterização sociodemográficas e clínica e os níveis de 

alfabetismo em saúde, a capacidade de autocuidado e o conhecimento sobre a DAC 

foram descritos por medidas de tendência central e dispersão. Para as variáveis 

categóricas, foram calculadas as frequências absoluta e relativa; para as variáveis 

quantitativas foram calculadas a média, desvio-padrão, mediana, valores mínimo e 

máximo. 

Um participante deixou de responder o item 6 do ASAS-R. Outro participante 

deixou de responder os itens 19 e 20 do CADE-Q SV. Para tratar os dados faltantes 

nos instrumentos, foram realizados ajustes nos escores dos participantes que 

deixaram de responder, calculando o escore total como a média dos itens 

respondidos e multiplicado pelo total de itens do instrumento de modo a retornar o 

escore à escala original. 

Para verificar a correlação entre escores de alfabetismo em saúde, 

capacidade de autocuidado e conhecimento sobre a DAC foi utilizada a correlação 

de Pearson. A força de correlação foi interpretada como segue: baixa para valores 
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de r entre 0,00 e 0,25 (-0,25); moderada para valores de r entre 0,25 (-0,25) e 0,50 (-

0,50); boa para valores de r entre 0,50 (-0,50) e 0,75 (-0,75); e excelente para 

valores de r entre 0,75 (-0,75) e 1,00 (-1,0)157. 

Para analisar a associação da capacidade de autocuidado e do conhecimento 

sobre a DAC segundo as categorias de alfabetismo em saúde foi utilizado o teste 

não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

A associação dos escores do alfabetismo em saúde, da capacidade de 

autocuidado e do conhecimento sobre a DAC foi analisada por meio da correlação 

de Pearson para as variáveis sociodemográficas e clínicas quantitativas, 

apresentando-se os respectivos intervalos de confiança de 95%. Para a análise de 

associação com variáveis categóricas foram utilizados os testes de Wilcoxon-Mann-

Whitney, Kruskal-Wallis, Brunner-Munzel, ANOVA e teste t de Student. Para 

determinar as diferenças entre três ou mais categorias de uma mesma variável foi 

utilizada análise de comparação de grupos pareados pelos testes de Steel-Dwass-

Critchlow-Fligner e Tukey HSD. 

Para verificar se o alfabetismo em saúde é mediador da relação entre o 

conhecimento sobre a DAC e o autocuidado foi utilizado o modelo de equações 

estruturais. A seleção das variáveis independentes para entrar no modelo foi 

fundamentada na TEDAC (FCB): idade, sexo, cor da pele, escolaridade, situação 

trabalhista, renda per capta, tempo de DAC e número de medicamentos, sendo 

estimados por máxima verossimilhança.  

A consistência interna dos instrumentos para avaliação da capacidade de 

autocuidado, alfabetismo em saúde e conhecimento sobre a DAC foi calculada na 

amostra desse estudo por meio do alfa de Cronbach, sendo considerado valores 

aceitáveis acima de 0,70 com classificação de consistência interna muito baixa (α ≤ 

0,30); baixa (0,30 < α ≤ 0,60); moderada (0,60 < α ≤ 0,75); alta (0,75 < α ≤ 0,90) e 

muito alta (α > 0,90)158,159. 

O nível de significância adotado para todos os testes foi de 5% e os intervalos 

de confiança de 95%.  
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4.8 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética na Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, em concordância com as 

determinações da Resolução no 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sob 

parecer número 3.324.569 de 14 de maio de 2019 (ANEXO 6) e Emenda número 

3.574.294, de 13 de setembro de 2019 (ANEXO 7) e pelo Comitê de Ética na 

Pesquisa do IDPC sob o parecer número 3.490.032 de 07 de agosto de 2019 

(ANEXO 8) e Emenda número 3.670.079 de 30 de outubro de 2019 (ANEXO 9).  

Os pacientes que aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). Todos os participantes 

do estudo foram informados dos objetivos da pesquisa. Foi-lhes assegurada a 

confidencialidade e sigilo dos dados, bem como esclarecidos os riscos e benefícios 

de sua participação. Ademais, garantiu-se aos participantes a liberdade de 

revogação de seu consentimento a qualquer tempo.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados de acordo com os objetivos do estudo 

representados por meio de tabelas, gráficos e figuras. Inicialmente serão 

apresentadas as análises descritivas, sobre as características sociodemográficas e 

clínicas, em seguida, os resultados sobre a capacidade de autocuidado, o nível de 

alfabetismo em saúde e conhecimento sobre a DAC, após os testes de associações 

entre as características sociodemográficas e clínicas, autocuidado, alfabetismo em 

saúde e conhecimento sobre a doença e por fim o alfabetismo em saúde como 

mediador da relação entre conhecimento sobre a DAC e capacidade de 

autocuidado. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DOS 

PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Foram incluídos no estudo 122 participantes, com idade média de 62,1 ± 8,8 

anos, mediana de 62,0, variando entre 34 a 83 anos. A média de anos completos de 

ensino formal foi de 7,8 ± 4,2 anos, mediana de 8,0 variando entre 1 a 16 anos. A 

renda per capta média foi de R$ 1.141,24 ± 1.068,86, mediana de R$ 998,00, 

variando entre nenhuma renda a R$ 9.500,00 1 . As variáveis categóricas de 

caracterização sociodemográficas são apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Variáveis categóricas de caracterização sociodemográfica dos   

                  participantes do estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continua) 

Variáveis  n (%) 

Sexo  

Masculino 74 (60,7%) 

Feminino 48 (39,3%) 

 
  

                                            
1
 Considerando o valor do salário mínimo vigente à época, R$ 998,00, a renda média per capita 

correspondeu a 1,1 ± 1,1 salários mínimos, mediana de 1, variando entre 0 a 5 salários mínimos. 
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Tabela 1 - Variáveis categóricas de caracterização sociodemográfica dos   

                  participantes do estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(conclusão) 

Variáveis  n (%) 

Cor da pele  

Branca 71 (58,2%) 

Preta 32 (26,2%) 

Parda 13 (10,7%) 

Amarela 6 (4,9%) 

Estado civil  

Casado 90 (73,8%) 

Divorciado 15 (12,3%) 

Viúvo 9 (7,4%) 

Solteiro 8 (6,6%) 

Situação trabalhista  

Não trabalha e recebe proventos 78 (63,9%) 

Trabalha e recebe proventos 32 (26,2%) 

Desempregado 12 (9,8%) 

 

Com relação às características sociodemográficas, vale chamar a atenção 

para a ampla variação na idade dos participantes. Ainda que em média o número de 

anos de estudo tenha sido equivalente ao ensino fundamental incompleto, alguns 

participantes tinham até nível superior completo. Quanto à situação trabalhista, 

nenhum participante declarou a prática de atividade laboral sem o recebimento de 

proventos ou ser estudante. 

Em termos das características clínicas, o tempo decorrido desde o 

diagnóstico da DAC foi, em média, 103,7 + 92,7 meses (mediana 84, variando de 2 a 

456 meses). Verificou-se que 92,6% (n = 113) dos participantes relataram ter tido, 

pelo menos uma internação hospitalar, com média de 2,4 + 2,0 internações por 

participante. Dentre os participantes que tiveram alguma internação, 92,0% (n = 104) 

foram internados por motivos cardiológicos e 15,9% (n=18) tiveram internações por 

causas não cardiológicas. Ainda, 78,7% (n = 96) do total de participantes informaram 

ter realizado, pelo menos, uma visita ao serviço de emergência, sendo que os 

motivos dessas visitas foram: dor no peito (n = 58; 60,4%), dispneia (n = 8; 8,3%), 
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outras causas cardiológicas (n = 17; 17,7 %) e causas não cardiológicas (n = 13; 

13,5%).  

A tabela 2 mostra os fatores de risco cardiovascular dos participantes do 

estudo. 

 

Tabela 2 - Fatores de risco cardiovascular nos participantes do estudo (n=122), São   

                  Paulo, 2019 

Variáveis  n (%) 

Sedentarismo* 96 (79,3%) 

Antecedentes familiares DAC 95 (77,9%) 

Comorbidades  

Hipertensão arterial 119 (97,5%) 

Dislipidemia 114 (93,4%) 

Diabetes  59 (48,4%) 

Tabagismo  

Ex-fumante 68 (55,7%) 

Não fumante 45 (36,9%) 

Fumante 9 (7,4%) 

Consumo de bebida alcóolica  

Não consumidor 82 (67,2%) 

Consumo dentro dos padrões recomendados 39 (31,9%) 

Consumo acima dos padrões recomendados 1 (0,82%) 

 

Legenda: DAC – Doença Arterial Coronariana. * dado obtido de 121 participantes 

 

Observa-se na tabela 2 a presença de vários fatores de risco cardiovascular 

nos participantes do estudo. Em relação ao sedentarismo, dado de um dos 

participantes não foi obtido; esse participante foi excluído das análises em que o 

sedentarismo foi uma variável. O índice de massa corpórea (IMC) médio dos 

participantes foi 28,4 ± 4,9 Kg/m². Com relação ao tratamento medicamentoso, os 

participantes do estudo faziam uso, em média, de 6,3 ± 1,9 medicamentos, com 

ingestão diária média de 8,8 ± 4,3 comprimidos. A tabela 3 descreve as classes de 

medicamentos utilizadas pelos participantes do estudo. 
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Tabela 3 - Classes de medicamentos utilizadas pelos participantes do estudo   

                  (n=122), São Paulo, 2019  

(continua) 

Variáveis  (n %) 

Betabloqueadores 115 (94,3%) 

Antiagregante plaquetário 112 (91,8%) 

Antilipêmicos 106 (86,9%) 

Inibidores da ECA 84 (68,6%) 

Antihipoglicemiantes 55 (45,1%) 

 

Tabela 3 - Classes de medicamentos utilizadas pelos participantes do estudo   

                  (n=122), São Paulo, 2019  

(conclusão) 

Variáveis  (n %) 

Inibidores bomba de prótons e antiulceroso 48 (39,7%) 

Diuréticos  43 (35,3%) 

Vasodilatadores coronariano e periférico 36 (29,5%) 

Outros*  29 (23,8%) 

 

Legenda: ECA- Enzima Conversora de Angiotensina; * Outros- antiarrítmicos, inibidores enzimáticos, 
benzodiazepínicos, corticoides e broncodilatadores 

 

Com relação à terapia medicamentosa, percebe-se que os medicamentos de 

prevenção primária e secundária de eventos cardiovasculares foram frequentemente 

utilizados, como os betabloqueadores, antiagregantes plaquetários, antilipêmicos, 

inibidores da ECA. Todavia nota-se baixa frequência de uso de vasodilatadores 

coronarianos e periféricos.  

Dentre os participantes, 48,4% (n = 59) relataram que nunca tinham realizado 

nenhum tipo de cirurgia cardíaca; 48,4% (n = 59) informaram terem sido submetidos 

à revascularização do miocárdio há, em média, 103,0 ± 80,2 meses; e 3,3% (n = 4) 

referiram terem feito outros tipos de cirurgias cardíacas; 86,0% (n = 105) informaram 

ter feito cateterismo cardíaco. 

No total, 72,9% (n = 89) dos participantes reconheceram ter recebido algum 

tipo de orientação relacionada à saúde em algum momento no curso do tratamento 

da doença (tabela 4). 
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Tabela 4 - Orientações relacionadas à saúde recebidas pelos participantes do   

                  estudo (n=122), São Paulo, 2019  

Orientações relacionadas à saúde n (%) 

DAC 78 (64,5%) 

Medicamentos 77 (63,1%) 

Alimentação 68 (55,7%) 

Exames 52 (42,6%) 

Cirurgias 52 (42,6%) 

 

Legenda: DAC – Doença arterial coronariana 
 
 

 

5.2 CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO, ALFABETISMO EM SAÚDE E 

CONHECIMENTO SOBRE A DAC 

 

5.2.1 Capacidade de autocuidado  

 
O escore médio do ASAS-R foi 52,7 ± 7,5 pontos (mediana 53, variando entre 

26 a 71 pontos). A tabela 5 mostra a frequência de discordância, neutralidade e 

concordância dos participantes em relação a cada item do instrumento. 

A consistência interna do instrumento nessa amostra foi de 0,78.   
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Tabela 5 - Frequência de discordância, neutralidade e concordância dos participantes do estudo (n=122) em relação a cada item   

                 do ASAS-R, São Paulo, 2019 

(continua) 

Itens do ASAS-R 
Discordo 

Totalmente 
n(%) 

Discordo 
n(%) 

Não 
Discordo, 

Nem 
Concordo 

n(%) 

Concordo 
n(%) 

Concordo 
Totalmente 

n(%) 

1. À medida que as circunstâncias da minha 

vida mudam, eu faço os ajustes necessários 

para permanecer saudável. 

5 (4,1%) 11 (9,0%) 7 (5,7%) 72 (59,0%) 27 (22,1%) 

2. Se a minha capacidade de mobilidade 

diminuir, eu faço os ajustes necessários. 
5 (4,1%) 11 (9,0%) 14 (11,5%) 79 (64,8%) 13 (10,7%) 

3. Quando preciso, eu estabeleço novas 

prioridades nas minhas decisões para 

permanecer saudável. 

4 (3,3%) 10 (8,2%) 12 (9,8%) 69 (56,6%) 27 (22,1%) 

4. Eu frequentemente sinto falta de energia para 

me cuidar como eu sei que deveria*. 
4 (3,3%) 26 (21,3%) 11 (9,0%) 60 (49,2%) 21 (17,2%) 

5. Eu procuro melhores maneiras para me 

cuidar. 
2 (1,6%) 7 (5,7%) 14 (11,5%) 73 (59,8%) 26 (21,3%) 

6. Quando é preciso, eu consigo tempo para me 

cuidar** 
3 (2,5%) 8 (6,6%) 16 (13,2%) 71 (58,7%) 23 (19,0%) 
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Tabela 5 - Frequência de discordância, neutralidade e concordância dos participantes do estudo (n=122) em relação a cada item   

                 do ASAS-R, São Paulo, 2019 

(continuação) 

Itens do ASAS-R 
Discordo 

Totalmente 
n(%) 

Discordo 
n(%) 

Não 
Discordo, 

Nem 
Concordo 

n(%) 

Concordo 
n(%) 

Concordo 
Totalmente 

n(%) 

7. Se eu tomo um novo medicamento, eu 

obtenho informações sobre os efeitos colaterais 

para melhor cuidar de mim. 

11 (9,0%) 28(23,0%) 8 (6,6%) 43 (35,2%) 32 (26,2%) 

8. No passado, eu mudei alguns dos meus 

velhos hábitos para melhorar a minha saúde. 
8 (6,6%) 15 (12,3%) 6 (4,9%) 72 (59,0%) 21 (17,2%) 

9. Eu rotineiramente tomo decisões para 

garantir a minha segurança e de minha família. 
3 (2,5%) 7 (5,7%) 15 (12,3%) 77 (63,1%) 20 (16,4%) 

10. Eu regularmente avalio a efetividade das 

coisas que eu faço para permanecer saudável. 
4 (3,3%) 30 (24,6%) 24 (19,7%) 50 (41,0%) 14 (11,5%) 

11. Nas minhas atividades diárias, eu raramente 

dedico tempo para cuidar de mim*. 
2 (1,6%) 45 (36,9%) 20 (16,4%) 47 (38,5%) 8 (6,6%) 

12. Eu sou capaz de obter as informações de 

que preciso quando a minha saúde está 

ameaçada. 

4 (3,3%) 7 (5,7%) 7 (5,7%) 80 (65,6%) 24 (19,7%) 
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Tabela 5 - Frequência de discordância, neutralidade e concordância dos participantes do estudo (n=122) em relação a cada item   

                 do ASAS-R, São Paulo, 2019 

(conclusão) 

Itens do ASAS-R 
Discordo 

Totalmente 
n(%) 

Discordo 
n(%) 

Não 
Discordo, 

Nem 
Concordo 

n(%) 

Concordo 
n(%) 

Concordo 
Totalmente 

n(%) 

13. Eu peço ajuda quando não sou capaz de 

cuidar de mim. 
1 (0,8%) 5 (4,1%) 8 (6,6%) 90 (73,8%) 18 (14,8%) 

14. Eu raramente tenho tempo para mim*. 4 (3,3%) 69 (56,6%) 16 (13,1%) 27 (22,1%) 6 (4,9%) 

15. Eu nem sempre sou capaz de cuidar de mim 

da maneira que eu gostaria*.  
3 (2,5%) 30 (24,6%) 14 (11,5%) 64 (52,5%) 11 (9,0%) 

 

Legenda: ASAS-R - Escala Revisada para Avaliação da Agência de Autocuidado. * Escore invertido na análise dos dados. ** Dados de 121 participantes.
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Nota-se que a maioria dos participantes concordaram com as afirmações que 

tratam de fazer ajustes necessários para se autocuidar, de estabelecer prioridades, 

de tomar decisões e avaliar os resultados de suas ações e de buscar informações 

sobre a saúde e o tratamento. Mais da metade dos participantes também 

concordaram com afirmações que dizem respeito a sentir que não têm energia 

suficiente para se cuidarem, a não conseguirem cuidar de si próprios como 

gostariam e a pedir ajuda nessas situações. Ainda, a maioria dos participantes 

concordou com afirmações relacionadas à falta de tempo para cuidarem de si, 

embora também tenha concordado que consegue tempo para se dedicar ao próprio 

cuidado quando necessário. 

 

5.2.2 Alfabetismo em saúde 

 

A compreensão de leitura obteve escore médio de 33,6 ± 21,7 pontos 

(mediana de 30 pontos variando entre 0 e 72 pontos). O escore médio de 

numeramento foi de 26,7 ± 2,3 pontos (mediana de 28 variando entre 14 e 28 

pontos). A média do escore total do S-TOFHLA foi 60,5 ± 23,1 pontos, com mediana 

de 57 e escores mínimo e máximo de 18 e 100 pontos, respectivamente.  

A consistência interna do instrumento nessa amostra foi de 0,96 para parte de 

compreensão de leitura e 0,12 para parte de numeramento.  

A figura 4 mostra a distribuição dos participantes segundo a classificação do 

nível do alfabetismo em saúde.  
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Figura 4 - Distribuição dos participantes do estudo (n = 122) segundo a classificação    

                 do nível de alfabetismo em saúde, São Paulo, 2019

 
 

A tabela 6 apresenta a descrição das respostas dos participantes referentes 

aos 36 itens da parte de compreensão de leitura do S-TOFHLA, em termos da 

frequência de acertos, erros e ausência de resposta devido ao término do tempo 

preconizado para aplicação do instrumento. 

 

Tabela 6 - Frequência de acertos, erros e itens não respondidos na parte de   

                  compreensão de leitura do S-TOFHLA (n=122), São Paulo, 2019 

(continua) 

Itens Itens de Compreensão de 

leitura  

S-TOFHLA 

Acertos  

n(%) 

Erros  

n(%) 

Não 

respondidos  

n(%) 

1 Seu médico encaminhou você 

para tirar um Raio X do _____. 

94 (77,1%) 27 (22,1%) 1 (0,8%) 

2 Quando vier para o ____ ... 94 (77,1%) 25 (20,5%) 3 (2,5%) 

3 ...você deve estar com o 

estômago ____. 

103(84,4%) 16 (13,1%) 3 (2,5%) 

4 O exame de Raio X vai ____... 68 (55,7%) 51 (41,8%) 3 (2,5%) 

 

  

35,2% 

23,0% 

41,8% 

Adequado Limítrofe Inadequado
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Tabela 6 - Frequência de acertos, erros e itens não respondidos na parte de   

                  compreensão de leitura do S-TOFHLA (n=122), São Paulo, 2019 

(continuação) 

Itens Itens de Compreensão de 

leitura  

S-TOFHLA 

Acertos  

n(%) 

Erros  

n(%) 

Não 

respondidos  

n(%) 

5 ...de 1 a 3 ____. 83 (68,0%) 36 (29,5%) 3 (2,5%) 

6 No jantar, coma somente um 

pedaço __ fruta.  

101 (82,8%) 17 (13,9%) 4 (3,3%) 

7 Torradas e geleia, com ___ou 

chá. 

108 (88,5%) 9 (7,4%) 5 (4,1%) 

8 Após ____,... 59 (48,4%) 43 (35,3%) 20 (16,4%) 

9 ...você não deve ____... 78 (63,9%) 24 (19,7%) 20 (16,4%) 

10 ... nem beber _____ .  70 (57,4%) 32 (26,2%) 20 (16,4%) 

11 Até ______o Raio X.  82 (67,2%) 29 (15,6%) 21 (17,2%) 

12 NO DIA DO RAIO X: Não tome 

__. 

95 (77,9%) 5 (4,1%) 22 (18,0%) 

13 Não _____,... 74 (60,7%) 20 (16,4%) 28 (22,9%) 

14 ... nem mesmo _____.  82 (67,2%) 12 (9,8%) 28 (22,9%) 

15 Se você tiver alguma ____,... 78 (63,9%) 15 (12,3%) 29 (23,7%) 

16 ... Ligue para ____ de Raio X 

no nº 222-2821.  

74 (60,7%) 19 (15,6%) 29 (23,7%) 

17 Eu concordo em dar 

informações corretas para 

_____receber atendimento 

adequado neste hospital. 

63 (51,6%) 6 (4,9%) 53 (43,4%) 

18 Eu ______ ... 53 (43,4%) 13 (10,7%) 56 (45,9%) 

19 ... que as informações que eu 

____ ao médico.  

47 (38,5%) 19 (15,6%) 56 (45,9%) 

20 Serão muito ______... 57 (46,7%) 6 (4,9%) 59 (48,4%) 

21 ... para permitir o correto ___. 52 (42,6%) 11 (9,0%) 59 (48,4%) 

22 Eu _____... 43 (35,3%) 15 (12,3%) 64 (52,5%) 
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Tabela 6 - Frequência de acertos, erros e itens não respondidos na parte de   

                  compreensão de leitura do S-TOFHLA (n=122), São Paulo, 2019 

(conclusão) 

Itens Itens de Compreensão de 

leitura  

S-TOFHLA 

Acertos  

n(%) 

Erros  

n(%) 

Não 

respondidos  

n(%) 

23 ...que devo relatar para o médico 

qualquer _____.  

43 (35,3%) 15 (13,1%) 64 (52,5%) 

24 Nas minhas condições dentro de 

____ (10) dias, a partir do 

momento. 

41 (33,6%) 11 (9,0%) 70 (57,4%) 

25 Em que me tornar ____ da 

alteração. 

33 (27,1%) 2 (1,6%) 87 (71,3%) 

26 Eu entendo ________... 25 (20,5%) 8 (6,6%) 89 (72,9%) 

27 ... se EU NÃO me _____ ao 

tratamento.  

28 (22,9%) 5 (4,1%) 89 (72,9%) 

28 Tenho ____... 28 (22,9%) 2 (1,6%) 92 (75,4%) 

29 ... de _____... 27 (22,1%) 3 (2,5%) 92 (75,4%) 

30 ... uma nova consulta ___ para o 

hospital. 

27 (22,1%) 3 (2,5%) 92 (75,4%) 

31 Se você ______... 24 (19,7%) 1 (0,8%) 97 (79,5%) 

32 ...de ajuda para entender 

estas_____.  

23 (18,8%) 2 (1,6%) 97 (79,5%) 

33 Você deverá _____... 24 (19,7%) 0 (0,0%) 98 (80,3%) 

34 ...uma enfermeira ou funcionária 

do ______ social.  

23 (18,6%) 1 (0,8%) 98 (80,3%) 

35 Para _____... 23 (18,6%) 0 (0,0%) 99 (81,1%) 

36 ...todas as suas ______. 23 (18,6%)  0 (0,0%) 99 (81,1%) 

 

Legenda: S-TOFHLA - Short Test of Functional Health Literacy in Adults. ... continuação do item.  

 

Observa-se que a partir do item 22 mais da metade dos participantes 

excederam no tempo preconizado para preenchimento do instrumento. No entanto, 

considerando os participantes que preencheram os itens, é possível notar que 

sempre houve mais acertos do que erros.  
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A tabela 7 dispõe sobre a frequência de acertos e erros na parte de 

compreensão numérica do S-TOFHLA. Vale ressaltar que todos os participantes 

conseguiram responder dentro do tempo preconizado nas orientações do 

instrumento e que para todos os itens observou-se maior frequência de acertos do 

que de erros. 

 

Tabela 7 - Frequência de acertos e erros referente aos itens da parte de   

                  compreensão numérica do S-TOFHLA (n=122), São Paulo, 2019 

Compreensão numérica  

 S-TOFHLA 

Acertos n(%) Erros n(%) 

Rótulo 1- Inserido no frasco de 

medicamento (AMPICILINA 250 mg/ uma 

cápsula a cada 6 horas) 

111 (90,9%) 11 (9,0%) 

Rótulo 2- Exame de Glicemia 121 (99,2%) 1 (0,8%) 

Rótulo 3 - Cartão de consulta 122 (100,0%) 0 (0,0%) 

Rótulo 4 - Inserido no frasco de 

medicamento (DOXICICLINA 100 mg / uma 

hora antes ou 2 a 3 horas depois da 

refeição) 

112 (91,8%) 10 (8,2%) 

 

5.2.3 Conhecimento sobre a doença arterial coronariana 

 

O escore médio do CADE-Q SV foi 12,3 ± 2,5 pontos (mediana 13, variando 

entre 7 a 18 pontos). A tabela 8 mostra a frequência de acertos, erros e os itens que 

os participantes não souberam responder. 

A consistência interna do instrumento nessa amostra foi de 0,47.   
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Tabela 8 - Frequência de acertos, erros e os itens que os participantes do estudo   

                 (n=122) não souberam responder referente às afirmativas do CADE-Q   

                 SV, São Paulo, 2019 

(continua) 

Área do 

conhecimento 
Itens CADE-Q SV 

Acertos 

n(%) 

Erros 

n(%) 

Não 

soube 

responder 

n(%) 

Clínico 

 

1- A doença cardíaca só 

acontece em pessoas idosas 

que fumam ou têm colesterol 

alto 

83 

(68,0%) 

32 

(26,2%) 

7 (5,7%) 

3- Angina é dor no peito ou 

desconforto no seu braço, 

costas ou pescoço 

80 

(65,6%) 

6 (4,9%) 36 (29,5%) 

6- Medicamentos como ácido 

acetilsalicílico (AAS) ajudam a 

prevenir a formação de 

coágulos sanguíneos 

108 

(88,5%) 

 

9 (7,4%) 

 

5 (4,1%) 

11- Os medicamentos 

“estatinas” (como ator astatina 

e sinvastatina) limitam a 

quantidade de colesterol que 

seu corpo absorve dos 

alimentos. 

3 (2,5%) 

 

105 

(86,1%) 

 

14 (11,5%) 

Fatores de risco 

 

2- Mudanças no estilo de vida, 

como uma alimentação 

saudável, podem diminuir suas 

chances de desenvolver 

doenças cardíacas 

113 

(92,6%) 

6 (4,9%) 3 (2,5%) 
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Tabela 8 - Frequência de acertos, erros e os itens que os participantes do estudo   

                 (n=122) não souberam responder referente às afirmativas do CADE-Q   

                 SV, São Paulo, 2019 

(continuação) 

Área do 

conhecimento 
Itens CADE-Q SV 

Acertos 

n(%) 

Erros 

n(%) 

Não 

soube 

responder 

n(%) 

Fatores de risco 

 

12- Para ajudar a controlar a 

pressão arterial, coma menos 

sal e faça exercícios 

regularmente.  

117 

(95,9%) 

 

3 (2,5%) 

 

2 (1,6%) 

16- Para controlar o colesterol, 

torne-se vegetariano e evite 

comer ovos. 

58 

(47,5%) 

 

39 

(32,0%) 

25 (20,5%) 

18- Você não pode evitar o 

diabetes com exercícios e 

alimentação saudável. 

64 

(52,5%) 

 

45 

(36,9%) 

 

13 (10,7%) 

Exercício 4- O treinamento de resistência 

(levantar pesos ou usar bandas 

elásticas) pode fortalecer os 

músculos e ajuda a reduzir o 

açúcar no sangue 

54 

(44,3%) 

 

24 

(19,7%) 

 

44 (36,1%) 

8- Um aquecimento antes do 

exercício aumenta a frequência 

cardíaca e diminui sua chance 

de ter angina 

72 

(59,0%) 

 

10 

(8,2%) 

 

40 (32,8%) 

13- Se sentir desconforto no 

peito durante a caminhada, 

acelere para ver se ele 

desaparece.  

99 

(81,1%) 

 

9 (7,4%) 

 

14 (11,5%) 
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Tabela 8 - Frequência de acertos, erros e os itens que os participantes do estudo   

                 (n=122) não souberam responder referente às afirmativas do CADE-Q   

                 SV, São Paulo, 2019 

(continuação) 

Área do 

conhecimento 
Itens CADE-Q SV 

Acertos 

n(%) 

Erros 

n(%) 

Não 

soube 

responder 

n(%) 

Exercício 17- Você está exercitando no 

nível certo quando sua 

frequência cardíaca está na 

zona alvo e você ainda pode 

conversar confortavelmente.  

33 

(27,0%) 

 

23 

(18,9%) 

 

66 (54,1%) 

Dieta 

 

5- Comer mais carne e produtos 

lácteos é uma boa maneira de 

adicionar mais fibra à sua dieta 

58 

(47,5%) 

 

34 

(27,9%) 

 

30 (24,6%) 

9-Alimentos preparados ou 

processados, como sopa 

enlatada e bacon, geralmente 

têm muito sal (sódio).  

111 

(91,0%) 

 

8 (6,6%) 

 

3 (2,5%) 

14- Gordura trans é um tipo de 

gordura não saudável que é 

frequentemente encontrado em 

alimentos cozidos ou fritos.  

70 

(57,4%) 

 

15 

(12,3%) 

 

37 (30,3%) 

20- Para ajudar a reduzir a 

pressão arterial, coma alimentos 

saudáveis com mais frequência, 

como legumes, frutas e grãos 

integrais.*  

115 

(95,0%) 

 

5 (4,1%) 

 

1 (0,8%) 
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Tabela 8 - Frequência de acertos, erros e os itens que os participantes do estudo   

                 (n=122) não souberam responder referente às afirmativas do CADE-Q   

                 SV, São Paulo, 2019 

(conclusão) 

Área do 

conhecimento 
Itens CADE-Q SV 

Acertos 

n(%) 

Erros 

n(%) 

Não 

soube 

responder 

n(%) 

Risco 

psicossocial 

7- A única maneira eficaz de 

gerenciar o estresse é evitar 

pessoas que causem 

sentimentos desagradáveis 

39 

(32,0%) 

 

70 

(57,4%) 

 

13 (10,7%) 

10- Depressão é comum após 

um ataque cardíaco e aumenta 

a chance de ter outro ataque 

cardíaco. 

44 

(36,1%) 

 

41 

(33,6%) 

 

37 (30,3%) 

15- A apneia do sono (pausa na 

respiração durante o sono) pode 

aumentar sua chance de ter 

outro ataque cardíaco. 

64 

(52,5%) 

 

7 (5,7%) 

 

51 (41,8%) 

19- O estresse aumenta sua 

chance de ter um ataque 

cardíaco, tanto quanto a 

pressão alta e diabetes.*  

114 

(94,2%) 

 

4 (3,3%) 

 

3 (2,5%) 

 

 

Legenda: CADE-Q SV – Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version. * Dados 
de 121 participantes 

 

Observa-se que mais de 80% dos participantes acertaram um item do 

domínio clínico (6), dois itens do domínio fatores de risco (2 e 12), um item do 

domínio exercício (13), dois itens do domínio dieta (9 e 20) e um item do domínio 

risco psicossocial (19). Por sua vez, mais da metade errou ou não soube responder 

um item do domínio clínico (11), um item do domínio fatores de risco (16), dois itens 

do domínio exercício (4 e 17), um item do domínio dieta (5) e dois itens do domínio 

risco psicossocial (7 e 10). 
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5.3 ASSOCIAÇÃO DAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS 

COM A CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO, COM O ALFABETISMO EM 

SAÚDE E COM O CONHECIMENTO SOBRE A DAC 

 

A tabela 9 apresenta a análise de associação entre as variáveis contínuas de 

caracterização sociodemográfica e clínica com a capacidade de autocuidado, com o 

alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC.  
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Tabela 9 - Associação das variáveis contínuas de caracterização sociodemográfica e clínica com a capacidade de autocuidado,   

                  com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC nos participantes do estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continua) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

r p-

valor* 

IC 95% r p-

valor* 

IC 95% r p-

valor* 

IC 95% 

Idade, em anos completos -0,191 0,035 -0,357 - -0,014 -0,423 <0,001 -0,423 - -0,559 0,096 0,292 -0,083 - 0,269 

Ensino formal, em anos 

completos 
0,361 <0,001 0,196 - 0,507 0,635 <0,001 0,635 - 0,516 0,244 0,007 0,069 - 0,404 

Renda per capta, em reais 0,098 0,281 -0,081 - 0,271 0,265 0,003 0,265 - 0,091 0,203 0,025 0,026 - 0,367 

Tempo decorrido desde o 

diagnóstico da DAC, em 

meses 

-0,158 0,082 -0,327 - 0,020 -0,259 0,004 -0,259 - -0,418 0,028 0,759 -0,150 - 0,205 

Número de internações 

anteriores 
0,038 0,678 -0,141 - 0,214 -0,082 0,371 -0,082 - -0,256 0,175 0,054 -0,003 - 0,342 

Frequência de visita ao 

serviço de emergência 
-0,063 0,489 -0,238 - 0,116 -0,133 0,146 -0,133 - -0,303 0,022 0,808 -0,156 - 0,199 

Número de medicamentos 

em uso 
-0,016 0,859 -0,193 - 0,162 -0,150 0,100 -0,150 - -0,319 0,131 0,151 -0,048 - 0,302 

Número de comprimidos 

diários 
0,016 0,864 -0,163 - 0,193 -0,023 0,803 -0,023 - -0,200 0,106 0,245 -0,073 - 0,279 
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Tabela 9 - Associação das variáveis contínuas de caracterização sociodemográfica e clínica com a capacidade de autocuidado,   

                  com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC nos participantes do estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(conclusão) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

r p-

valor* 

IC 95% r p-

valor* 

IC 95% r p-

valor* 

IC 95% 

 
IMC, kg/m² -0,062 0,497 -0,237 - 0,117 -0,024 0,796 -0,024 - -0,201 0,003 0,971 -0,175 - 0,181 

 

Legenda: DAC – Doença arterial coronariana. IMC – Índice de Massa corpórea. IC 95% – Intervalo de Confiança. Min. – Mínimo. Max.- Máximo.  r- 
Coeficiente de correlação de Pearson. S-TOFHLA - Short Test of Functional Health Literacy in Adults. ASAS-R – Escala Revisada para Avaliação da Agência 
de Autocuidado.  CADE-Q SV- Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version. * Correlação de Pearson 
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Observa-se na tabela 9 que variáveis sociodemográficas e o tempo decorrido 

desde o diagnóstico da DAC apresentaram correlações significativas, de fraca a boa 

intensidade com a capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com 

o conhecimento sobre a DAC.  

Em termos das variáveis sociodemográficas, verifica-se que quanto maior a 

idade, pior a capacidade de autocuidado e menor o nível de alfabetismo em saúde; 

quanto maior o tempo dedicado ao ensino formal, melhor a capacidade de 

autocuidado, maior o nível de alfabetismo em saúde e maior o conhecimento sobre a 

DAC; e quanto maior a renda per capta, maior o nível de alfabetismo em saúde e 

maior o conhecimento sobre a doença. Ainda no que tange às variáveis clínicas, 

nota-se que quanto maior o tempo de diagnóstico, menor o nível de alfabetismo em 

saúde. 

A tabela 10 apresenta a associação das variáveis categóricas de 

caracterização sociodemográfica com a capacidade de autocuidado, com o 

alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC.  
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Tabela 10 - Associação das variáveis categóricas de caracterização sociodemográfica com a capacidade de autocuidado, com o   

                   alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continua) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Sexo   

0,698* 

   

0,066* 

   

0,407† 

 

Masculino 
52,2 

(8,5) 

52,5 

(48,0-

56,0) 

50,2-

54,0 

63,5 

(22,4) 

60,0 

(44,5-

77,5) 

58,6-

68,7 

12,5 

(2,6) 

13,0 

(10,3-

14,0) 

11,8-13,1 

Feminino 
53,4 

(5,6) 

53,5 

(49,8-

56,0) 

51,9-

55,0 

55,4 

(23,1) 

54,0 

(38,0-

67,0) 

49,2-

62,1 

12,1 

(2,3) 

12,0 

(10,0-

14,0) 

11,4-12,7 

Cor da pele  

0,351** 

   

0,005** 

   

0,871‡ 

 

Amarela 
53,8 

(4,7) 

52,5  

(51,0-

55,0) 

51,1-

58,3 

69,7 

(22,7) 

69,0  

(58,0-

86,0) 

36,0-

98,0 

11,7 

(2,7) 

10,5  

(10,0-

14,0) 

8,9-14,5 

Branca 
53,2 

(8,1) 

54,0  

(50,0-

57,5) 

51,2-

54,9 

65,4 

(22,2) 

60,0  

(46,0-

81,5) 

59,0-

71,0 

12,4 

(2,6) 

13,0  

(10,5-

14,0) 

11,8-13,0 
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Tabela 10 - Associação das variáveis categóricas de caracterização sociodemográfica com a capacidade de autocuidado, com o   

                   alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continuação) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Cor da pele 

Parda 
51,0 

(8,3) 

52,0  

(47,0-

56,0) 

 
46,7-

55,4 

58,5 

(26,2) 

48,0  

(36,0-

66,0) 

 
39,5-

74,0 

12,3 

(2,6) 

12,0  

(11,0-

13,0) 

 10,8-13,9 

 

Preta 
51,9 

(6,0) 

52,0  

(49,0-52) 
 

50,0-

54,2 

48,2 

(19,0) 

47,5  

(36,0-

62,0) 

 
40,5-

55,0  

12,1 

(2,3) 

12,0  

(10,8-

13,3) 

 11,3-13,0 

Estado civil  

0,531** 

   

0,057** 

   

0,219‡ 

 

Casado 
52,7 

(7,9) 

54,0  

(49,0-

54,0) 

51,0-

54,3 

60,2 

(22,9) 

58,0  

(42,5-

75,5) 

54,5-

65,0 

12,5 

(2,5) 

13,0  

(11,0-

14,8) 

12,0-13,0 

Divorciado 
54,2 

(5,6) 

52,0  

(50,0-

57,0) 

51,9-

57,4 

65,4 

(21,0) 

62,0  

(51,5-

76,0) 

52,5-

77,0 

11,1 

(2,5) 

11,0  

(9,0-13,5) 
9,7-12,5 
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Tabela 10 - Associação das variáveis categóricas de caracterização sociodemográfica com a capacidade de autocuidado, com o   

                   alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continuação) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Estado civil 

Solteiro 
52,9 

(6,1) 

54,0  

(48,8-

58,3) 
 

48,5-

56,5 

71,8 

(28,5) 

79,5  

(45,5-

98,0) 
 

44,0-

98,0 

11,8 

(2,5) 

11,5  

(10,5-

12,3) 
 

9,6-13,9 

Viúvo 
49,3 

(7,1) 

51,0  

(45,0-

52,0) 

44,1-

53,1 

60,2 

(22,9) 

58,0  

(42,5-

75,5) 

54,5-

65,0 

12,4 

(1,9) 

13,0  

(11,0-

13,0) 

11,0-13,9 

Situação trabalhista 

0,818** 
 

   

< 0,001‡ 
 

   

0,507** 
 

 

Desempre

gado 

53,6 

(7,3) 

51,5 

(48,8-

59,0) 

50,0-

58,1 

54,4 

(20,5) 

57,0  

(41,5-

71,8) 

41,4-

67,5 

11,7 

(2,7) 

12,0  

(9,5-13,5) 
10,1-13,1 

Não 

trabalha e 

recebe 

proventos 

52,2 

(6,9) 

52,0  

(49,0-

56,0) 

50,6-

53,6 

54,5 

(20,6) 

50,0  

(41,0-

64,0) 

49,8-

59,1 

12,2 

(2,4) 

12,5  

(10,3-

14,0) 

11,7-12,7 
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Tabela 10 - Associação das variáveis categóricas de caracterização sociodemográfica com a capacidade de autocuidado, com o   

                   alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(conclusão) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Situação trabalhista 
Trabalha 

e recebe 

proventos 

53,4 

(8,9) 

54,0  

(50,0-

56,5) 

 
50,2-

56,3 

76,8 

(21,6) 

77,0  

(41,0-

98,0) 

 
69,0-

84,6 

12,8 

(2,6) 

13,0  

(10,8-

14,0) 

 11,9-13,7 

 

Legenda: (DP)– Desvio Padrão. Med – Mediana. IQ – intervalo interquartil. IC 95% – Intervalo de Confiança. Min. – Mínimo. Max.- Máximo.  ASAS-R – 
Escala Revisada para Avaliação da Agência de Autocuidado. S-TOFHLA - Short Test of Functional Health Literacy in Adults. CADE-Q SV- Coronary Artery 
Disease Education Questionnaire – Short Version.* Wilcoxon-Mann-Whitney. ** Kruskal-Wallis. 

‡
ANOVA.

 †
 Teste t de Student 
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Depreende-se da tabela 10 que houve diferença estatisticamente significativa 

na média do escore do S-TOFHLA para as diferentes categorias de cor da pele 

referida pelos participantes e situação trabalhista.  

Na análise de comparação de grupos pareados observou-se que aqueles que 

se declararam como sendo de cor amarela tiveram escores significativamente 

maiores do que aqueles que se declararam de cor preta (69,7 + 22,7 vs 48,7 + 19,3, 

p = 0,026). Ainda, quem se declarou branco também apresentou escores 

significativamente mais altos dos que se declararam da cor preta (65,5 + 22,4 vs 

48,7 + 19,3, p < 0,001).  

Para situação trabalhista, verificou-se que os participantes que trabalhavam e 

recebiam proventos tiveram escores significativamente maiores quando comparados 

aos que não trabalhavam e recebiam proventos (76,8 ± 21,6 vs 54,5 ± 20,6, p< 

0,001) e aos desempregados (76,8 ± 21,6 vs 54,4 ± 20,6, p= 0,006).    

Não houve associação estatisticamente significativa de nenhuma das 

variáveis categóricas de caracterização sociodemográfica com a capacidade de 

autocuidado e com o conhecimento sobre a DAC.  

As tabelas 11, 12, 13 e 14 mostram a associação das variáveis categóricas de 

caracterização clínica dos participantes com a capacidade de autocuidado, com o 

alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC.  
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Tabela 11 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas à utilização dos serviços de saúde com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continua) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Internações cardiológicas anteriores 

 Sim  
53,0 

(7,5) 

53,0  

(49,8-56,3) 

0,315* 

51,5-54,4 
59,1  

(22,8) 

55,0  

(42,0-

74,0) 
0,179* 

53,0-63,0 
12,3 

(2,6) 

13,0  

(10,0-

14,0) 
0,957* 

11,8-

12,8 

Não 
50,8 

(7,1) 

52,0 

(47,4-55,8) 
47,0-53,5 

67,2  

(23,3) 

67,0 

(52,5-

88,0) 

54,0-79,0 
12,3 

(2,2) 

13 

(11,0-

14,0) 

11,3-

13,3 

Visita ao serviço de emergência 

Sim 
52,0 

(7,3) 

52,0  

(49,0-56,0) 

0,056* 

50,4-53,3 
58,5 

(22,4) 

54,0  

(42,0-

74,0) 
0,094* 

52,5-62,5 
12,2 

(2,4) 

13,0  

(10,0-

14,0) 
0,392* 

11,7-

12,7 

Não 
55,2  

(7,9) 

54,5  

(52,0-56,0) 
52,2-58,2 

67,1 

(24,2) 

68,0  

(46,0-

91,0) 

56,0-77,0 
12,8 

(2,7) 

13,0  

(11,3-

14,8) 

11,8-

13,8 
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Tabela 11 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas à utilização dos serviços de saúde com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continuação) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Motivo das visitas ao serviço de emergência 

Dor no peito 
51,3  

(8,4) 

52,0  

(47,3-56,0) 

0,263** 

49,0-53,3 
60,8  

(22,6) 

59,0  

(42,5-

77,5) 

0,167** 

53,0-67,0 
12,1  

(2,4) 

13,0  

(10,3-14) 

0,730‡ 

11,5-

12,8 

Dispneia  
54,4  

(2,9) 

55,5  

(51,0-55,5) 
52,3-56,2 

63,3  

(24,7) 

56,0  

(45,0-

78,5) 

42,0-86,0 
11,5  

(2,6) 

11,0  

(9,8-13,5) 
9,3-13,7 

Outras 

causas 

cardiológicas  

52,4  

(6,4) 

52,0  

(48,0-55,0) 
49,7-55,7 

48,5  

(20,7) 

50,0  

(38,0-

58,0) 

37,5-59,0 
12,4  

(2,4) 

13,0  

(10,0-

14,0) 

11,2-

13,7 

Outras 

causas não 

cardiológicas 

52,8  

(4,3) 

53,0  

(50,0-56,0) 
50,3-54,8 

58,5  

(20,4) 

56,0  

(50,0-

70,0) 

46,0-71,0 
12,3  

(2,6) 

13,0  

(11,0-

14,0) 

10,7-

13,9 
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Tabela 11 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas à utilização dos serviços de saúde com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continuação) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Cirurgias cardíacas anteriores 

Não  
52,7  

(6,8) 

52,0  

(48,0-57,5) 

0,798** 

51,0-54,5 
57,7  

(24,0) 

54,0  

(38,0-

72,0) 

0,178** 

50-64 
12,1  

(2,2) 

12,0  

(10,5-

14,0) 

0,200† 

11,5-

12,7 

RM 
52,5  

(8,3) 

53,0  

(50,0-56,0) 
50,2-54,4 

62,0  

(22,3) 

60,0  

(44,0-

77,0) 

55-68 
12,6  

(2,7) 

13,0  

(10,5-

15,0) 

11,9-

13,3 

Outras 

cirurgias 

cardíacas 

54,3  

(3,1) 

55,0  

(53,0-56,3) 
50,8-56,3 

74,0  

(9,9) 

74,0  

(69,5-

78,5) 

62-86 
10,5  

(2,1) 

10,5  

(9,5-11,5) 
7,2-13,8 

Cateterismo cardíaco 

Sim 
52,9  

(7,4) 

53,0  

(49,0-56,0) 
0,413* 51,4-54,2 

60,4  

(23,0) 

58,0  

(43,0-

76,0) 

0,894* 55,0-65,0 
12,4  

(2,6) 

13,0  

(10,0-

13,0) 

0,360* 
11,9-

12,9 
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Tabela 11 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas à utilização dos serviços de saúde com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(conclusão) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

   Cateterismo cardíaco 
Não 

51,4  

(8,0) 

52,0  

(48,0-55,0) 
 47,5-54,8 

60,2  

(23,3) 

54,0  

(44,0-

70,0) 

 46,0-74,0 
11,9  

(1,7) 

11,0  

(11,0-

13,0) 

 
11,1-

12,7 

 

Legenda: Med – Mediana. IQ- Intervalo Quartil. IC 95% – Intervalo de Confiança. Min. – Mínimo. Max.- Máximo.  ASAS-R – Escala Revisada para Avaliação da Agência de 

Autocuidado.  S-TOFHLA - Short Test of Functional Health Literacy in Adults. CADE-Q SV- Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version.  DAC – 

Doença arterial coronariana. RM – Revascularização do Miocárdio. *Wilcoxon-Mann-Whitney. ** Kruskal-Wallis. 
†
Brunner-Munzel. 

‡
ANOVA 
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Tabela 12 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas aos fatores de risco cardiovascular com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continua) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-

Valor 

IC 95% 

Tabagismo 

Não fumante 
52,3  

(6,6) 

52  

(49,0-

57,0) 

0,098** 

50,4 – 

54,2 

57,2 

(18,5) 

54,0  

(44,0-

64,0) 

0,529** 

50,5-

61,5 

12,1 

(2,5) 

12,0  

(10,0-

15,0) 

0,912** 

11,4-

12,9 

Ex-fumante 
53,4  

(7,7) 

54,0  

(50,0-

56,0) 

51,5-55,1 
61,6  

(25,3) 

61,0  

(41,8-

79,5) 

55,0-

68,0 

12,4 

(2,5) 

13,0 

 (11,0-

14,0) 

11,8-

13,0 

Fumante 
48,6  

(9,7) 

48,0  

(44,0-

51,0) 

43,0-54,9 
66,4  

(24,4) 

74,0  

(46,0-

76,0) 

45,0-

87,0 

12,3 

(2,4) 

13,0 

 (12,0-

14) 

10,5-

13,6 

Consumo de bebida alcóolica          

Não 

consumidor 53,1  
(6,2) 

53,0  
(50,0-
56,0) 

0,638** 51,8-54,4 
59,9 

(21,4) 

56,0  

(44,3-

74,0) 

0,642** 
 

54,0-
64,0 

12,0 
(2,6) 

12,0  
(10,0-
14,0) 

0,238** 
11,5-
12,6 
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Tabela 12 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas aos fatores de risco cardiovascular com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continuação) 
 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-

Valor 

IC 95% 

Consumo de bebida alcóolica 

Consumo 

dentro dos 

padrões 

recomendados 

51,5 

(9,8) 

52,0  

(47,1-

56,5) 

 

48,3-54,4 
61,5 

(26,2) 

58,0 

(41,5-

81,0) 

 

51,5-

71,0 

12,8 

(2,1) 

13,0 

 (11,5-

14,0) 

 

12,1-

13,5 

Consumo 

acima dos 

padrões 

recomendados 

56,0 

(¤) 

56,0  

(56,0-

56,0) 

56,0-56,0 42,0 (¤) 

42,0 

(42,0-

42,0) 

42,0-

42,0 

13,0 

(¤) 

13,0  

(13,0-

13,0) 

13,0-

13,0 

Sedentarismo¥                

Sim 

52,0  
(7,9) 

52,0  
(49,0-
56,0) 

0,013† 

50,4-53,5 
59,8 

(23,4) 

56,0  

(41,8-

76,0) 
0,613* 

54,0-
64,0 

12,2 
(2,5) 

13,0  
(10,0-
14,0) 

0,228* 

11,7-
12,7 

Não 

55,3  

(4,7)  

55,0  

(52,0-

57,0)  

53,7-57,3 
62,5 

(22,1) 

60,0  

(45,0-
74,0) 

52,4-
72,0 

12,8 
(2,6) 

13,0  
(11,0-
15,0) 

11,8-
13,7 
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Tabela 12 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas aos fatores de risco cardiovascular com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continuação) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-

Valor 

IC 95% 

Hipertensão arterial 

Sim  
52,5 

(7,6) 

52,0  

(49,0-

56,0) 
0,159* 

51,2-53,9 
59,9 

(22,9) 

56,0 

(42,5-

76,0) 
0,165* 

54,0-64,0 

12,3 

(2,5

) 

13,0  

(10,0-

14,0) 
0,322* 

11,9-

12,8 

Não 
56,7 

(2,5) 

57,0  

(55,5-

58,0) 

54,1-58,8 
78,0 

(17,8) 

72,0  

(68,0-

85,0) 

64,0-98,0 

11,0 

(2,0

) 

11,0  

(10,0-

12,0) 

9,2-12,9 

Diabetes  

Sim  
52,4  

(5,6) 

52,0  

(50,0-

56,0) 
0,697† 

51,0-53,8 
56,2 

(21,6) 

54,0  

(42,0-

71,5) 
0,078* 

49,5-

61,0 

12,5 

(2,3) 

13,0  

(11,0-

14,5) 
0,289# 

12,0-

13,1 

Não 
52,8 

(9,0) 

54,0  

(49,0-

57,0) 

50,5-54,9 
64,2 

(23,7) 

62,0 

 (44,5-

85,0) 

57,0-

70,0 

12,1 

(2,7) 

12,0  

(10,0-

14,0) 

11,4-

12,7 
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Tabela 12 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas aos fatores de risco cardiovascular com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(conclusão) 
 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-

Valor 

IC 95% 

Dislipidemia               

Sim  
52,5 

(7,7) 

52,5  

(49,0-

56,0) 
0,320* 

51,1-53,9 
60,1 

(23,3) 

57,0  

(42,3-

76,0) 
0,630* 

54,5-

64,0 

12,4 

(2,5) 

13,0  

(10,3-

14,0) 
0,095* 

11,9-

12,8 

Não 
54,6 

(3,0) 

54,0  

(52,0-

57,3) 

52,8-56,7 
63,3 

(18,9) 

60,0  

(53,0-

73,0) 

46,0-

81,0 

10,9 

(2,7) 

11,0  

(8,8-11,5) 
9,4-13,0 

Antecedentes familiares de DAC          

Sim  
52,8  

(7,4) 

53,0  

(49,0-

56,0) 
0,904* 

51-54,7 
60,1 

(22,8) 

58,0  

(43,5-

75,0) 
0,894* 

54,0-

64,5 

12,5 

(2,5) 

13,0  

(11,0-

14,0) 
0,100* 

12,0-

13,0 

Não 
52,2 

(7,9) 

53,0  

(48,0-

56,5) 

49-54 
61,3 

(23,9) 

54  

(43,5-

76) 

50,0-

72,0 

11,6 

(2,5) 

11,0  

(9,5-13,0) 

10,7-

12,6 

 

Legenda: Med – Mediana.  IQ- Intervalo Interquartil. IC 95% – Intervalo de Confiança. Min. – Mínimo. Max.- Máximo.  ASAS-R – Escala Revisada para Avaliação da Agência 
de Autocuidado.  S-TOFHLA - Short Test of Functional Health Literacy in Adults. CADE-Q SV- Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version.  DAC – 

Doença arterial coronariana. *Wilcoxon-Mann-Whitney. ** Kruskal-Wallis. 
†
Brunner-Munzel. 

#
 Teste t de Student. (¤) – DP igual á zero. 

¥ 
Dado de 121 participantes  
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Tabela 13 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas ao recebimento de orientações em saúde   

                   com a capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes   

                   do estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continua) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Orientações sobre saúde           

Sim  
53,0 

(7,7) 

54,0  

(49,0-

57,0) 
0,208* 

51,4-

54,6 

62,7 

(23,2) 

60,0 

(44,0-76,0) 

0,058* 

57,0-

68,0 

12,4 

(2,6) 

13,0  

(10,0-

14,0) 
0,338* 

11,9-

12,9 

Não 
51,6 

(6,7) 

52,0  

(45,0-

55,0) 

49,2-

53,8 

54,0 

(21,3) 

51,0  

(38,0-64,0) 

45,5-

60,0 

12,0 

(2,1) 

12,0  

(11,0-

13,0) 

11,3-

12,7 

Orientações sobre exames           

Sim  
53,8 

(7,5) 

55,0  

(49,8-

57,0) 0,091* 

 

51,7-

55,7 

67,9 

(22,3) 

68,0  

(45,8-86,5) 

0,001* 

61,0-

75,0 

12,8 

(2,5) 

13,0  

(11,8-

15,0) 
0,034* 

12,1-

13,5 

Não 
51,8 

(7,5) 

52,0  

(48,3-

56,0) 

50,0-

53,5 

54,6 

(21,9) 

52,0  

(38,0-64,0) 

48,0-

59,0 

11,8 

(2,4) 

12,0  

(10,0-

14,0) 

11,3-

12,5 
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Tabela 13 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas ao recebimento de orientações em saúde   

                   com a capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes   

                   do estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continuação) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Orientações sobre Cirurgias          

Sim  
53,3 

(7,9) 

54,5 

 (50,8-

56,0) 0,207* 

 

51,0-

55,3 

62,1 

(22,1) 

61,0  

(44,0-76,0) 

0,398* 

55,0-

69,0 

12,5 

(2,7) 

13,0  

(10,0-

15,0) 
0,328* 

12-13 

Não 
52,1 

(7,2) 

52,0 

(48,3-

56,0) 

50,4-

53,8 

59,0 

(23,7) 

54,0  

(41,5-74,0) 

51,5-

64,0 

12,1 

(2,3) 

12,0 

 (10,3-

14,0) 

11,5-

12,6 

Orientações sobre Alimentação           

Sim  
53,0 

(8,0) 

54,0  

(49,0-

56,0) 0,484* 

 

51,1-

54,8 

63,5 

(23,1) 

62,0  

(44,8-76,0) 

0,063* 

57,5-

70,0 

12,1 

(2,6) 

13,0  

(10,0-

14,0) 
0,343# 

11,5-

12,7 

Não 
52,1 

(7,0) 

52,0  

(49,3-

56,0) 

50,2-

53,9 

56,3 

(22,2) 

53,0  

(38,5-65,5) 

48,5- 

62,0 

12,5 

(2,3) 

13,0  

(11,0-

14,8) 

11,9-

13,2 
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Tabela 13 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas ao recebimento de orientações em saúde   

                   com a capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes   

                   do estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(conclusão) 
 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Orientações sobre Medicamentos           

Sim  
53,4 

(7,2) 

55,0  

(50,0-

57,0) 
0,037* 

51,8-

55,0 

61,8 

(23,1) 

60,0 

 (44,0-76,0) 

0,339* 

56,0-

68,0 

12,4 

(2,6) 

13,0  

(10,0-

14,0) 
0,632* 

11,5-

12,9 

Não 
51,2 

(8,0) 

51,0  

(47,1-

55,0) 

48,9-

53,5 

57,8 

(22,7) 

54,0  

(43,0-70,0) 

49,0-

64,0 

12,2 

(2,4) 

12,0  

(10,0-

14,0) 

11,8-

12,9 

Orientações sobre DAC           

Sim  
53,6 

(7,5) 

54,0  

(50,3-

54,0) 
0,031* 

51,9-

55,2 

62,9 

(23,3) 

61,0  

(44,0-76,0) 

0,070* 

57,0-

69,0 

12,4 

(2,6) 

13,0  

(10,0-14,0 

0,530* 

11,8-

12,9 

Não 
50,7 

(7,3) 

51,0  

(47,6-

55,0) 

48,5-

52,8 

55,0 

(21,3) 

52,0  

(40,5-64,0) 

47,0-

61,0 

12,1 

(2,2) 

12,0  

(10,5-

14,0) 

11,4-

12,7 

 

Legenda: Med – Mediana. IQ- Intervalo Interquartil.  IC 95% – Intervalo de Confiança. Min. – Mínimo. Max.- Máximo.  ASAS-R – Escala Revisada para Avaliação da Agência 

de Autocuidado.  S-TOFHLA - Short Test of Functional Health Literacy in Adults. CADE-Q SV- Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version.  DAC 

– Doença arterial coronariana. *Wilcoxon-Mann-Whitney. ** Kruskal-Wallis.  
#
 Teste t de Student 
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Tabela 14 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas à classe medicamentosa com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continua) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Betabloqueadores  

0,508* 

   

 0,292* 

   

0,816* 

 

Sim 
52,5 

(7,6) 

53,0 

(49,0-

56,0) 

51,1-

53,8 

60,9 

(23,0) 

58,0 

(43,5-

76,0) 

55,5-

65,0 

12,3 

(2,5) 

13,0 

(10,0-

14,0) 

11,8-12,7 

Não 
55,1 

(5,8) 

54,0 

(51,5-

56,0) 

52,3-

61,2 

50,1 

(20,6) 

46,0 

(36,0-

68,0) 

27,0-

72,0 

12,4 

(2,6) 

13,0 

(11,0-

14,5) 

10,3-13,9 

Diurético  

0,795* 

         

Sim  
53,4 

(6,2) 

52,0 

(50,0-

56,5) 

51,7-

55,4 

57,5 

(23,3) 

56,0 

(40,0-

70,5) 
0,372* 

49,0-

64,0 

12,2 

(2,5) 

13,0 

(11,0-

14,0) 
0,703* 

11,5-12,9 

Não  
52,2 

(8,1) 

53,0 

(48,5-

56,0) 

50,4-

53,9 

61,6 

(22,7) 

60,0 

(44,0-

76,0) 

56,0-

68,0 

12,3 

(2,5) 

13,0 

(10,0-

14,0) 

11,8-12,9 
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Tabela 14 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas à classe medicamentosa com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continuação) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Inibidores da ECA  

 

         

Sim 
53,3 

(7,3) 

53,0 

(50,0-

56,0) 

51,7-

54,8 

60,7 

(23,2) 

56,0 

(44,0-

76,5) 

 
54,0-

66,0 

12,2 

(2,6) 

13,0 

(10,0-

14,0) 

 11,7-12,8 

Não 
51,3 

(7,7) 

52,0 

(47,3-

56,0) 

0,221* 
48,7-

53,6 

59,5 

(22,7) 

60,0 

(42,3-

75,5) 

0,883* 
51,0-

68,0 

12,5 

(2,2) 

12,0 

(11,0-

14,8) 

0,540* 11,8-13,1 

Antiagregante plaquetário 

0,815* 

   

0,921** 

   

0,157* 
 

 

Sim  
52,6 

(7,6) 

53,0 

(49,0-

56,0) 

51,1-

54,0 

60,4 

(23,7) 

58,0 

(42,0-

100,0) 

55,0-

65,0 

12,4 

(2,4) 

13,0 

(11,0-

14,0) 

12,0-12,9 

Não  
53,2 

(6,0) 

52,0 

(49,3-

55,8) 

50,5-

58,1 

59,1 

(13,3) 

56,0 

(52,5-

71,5) 

47,5-

72,0 

11,0 

(3,2) 

10,0 (8,0-

14) 
9,2-13,0 
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Tabela 14 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas à classe medicamentosa com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continuação) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Inibidores da bomba de 
prótons e antiulceroso 

          

Sim  
53,2 

(7,1) 

54,0 

(49,8-

56,3) 
0,614* 

51,2-

55,2 

61,2 

(25,5) 

59,0 

(42,5-

79,0) 
0,695* 

52,5-

69,5 

12,4 

(2,6) 

13,0 

(10,0-

14,0) 
0,841* 

11,6-13,1 

Não  
52,4 

(7,7) 

52,0 

(49,0-

56,0) 

50,6-

54,1 

59,7 

(21,3) 

56,0  

(44,0-

74,0) 

53,5-

64,5 

12,2 

(2,5) 

13,0 

(10,0-

14,0) 

11,7-12,8 

Vasodilatores coronarianos e 
periféricos 

          

Sim  
52,2 

(7,5) 

53,5 

(48,0-

56,3) 

0,815* 
49,6-

54,5 

57,5 

(20,6) 

56,0 

(44,0-

68,0) 

0,553* 
49,5-

64,0 

12,7 

(2,5) 

13,0 

(11,0-

15,0) 

 11,9-13,5 

Não  
52,8 

(7,5) 

52,5 

(50,0-

56,0) 

 
51,2-

54,3 

61,5 

(23,9) 

57 (42,0-

77,5) 
 

55,0-

67,0 

12,1 

(2,5) 

12,0 

(10,0-

14,0) 

0,251† 11,6-12,7 
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Tabela 14 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas à classe medicamentosa com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(continuação) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Antilipêmicos            

Sim 
52,7 

(7,8) 

52,5 

(49,0-

56,0) 
0,936* 

51,1-

54,1 

61,5 

(23,3) 

59,0 

(43,3-

76,0) 
0,213* 

56,0-

66,0 

12,4 

(2,5) 

13,0 

(13,0-

18,0) 
0,492* 

11,9-12,8 

Não 
52,6 

(5,2) 

54,0 

(49,5-

56,0) 

49,9-

54,9 

52,7 

(19,1) 

52,0 

(44,0-

64,0) 

40,5-

64,0) 

11,9 

(2,5) 

12,0 

(10,8-

13,0) 

10,8-13,1 

Atihipoglicemiantes            

Sim  
52,4 

(5,6) 

52,0 

(50,0-

56,0) 

0,561** 
50,8-

53,8 

55,7 

(21,5) 

54,0 

(41,0-

71,5) 
0,076* 

49,0-

61,0 

12,7 

(2,3) 

13,0 

(11,0-

15,0) 

0,151† 12,0-13,3 

Não  
52,9 

(8,8) 

54,0 

(49,0-

57,0) 

 
50,7-

54,9 

64,1 

(23,6) 

62,0 

(44,5-

85,0) 

57,0-

70,0 

12,0 

(2,6) 

12,0 

(10,0-

14,0) 

 11,4-12,7 
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Tabela 14 - Associação das variáveis categóricas de caracterização clínica relacionadas à classe medicamentosa com a   

                   capacidade de autocuidado, com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC dos participantes do   

                   estudo (n=122), São Paulo, 2019 

(conclusão) 

Variáveis 

ASAS-R S-TOFHLA CADE-Q SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

p-Valor IC 95% 

Outros #             

Sim 
53,8 

(5,9) 

55,0 

(50,0-

68,0) 
0,451* 

51,8-

56,1 

63,1 

(18,9) 

60,0 

(46,0-

74,0) 
0,408* 

54,0-

70,5 

12,9 

(2,3) 

13,0 

(11,0-

15,0) 
0,171* 

12,0-13,7 

Não 
52,3 

(7,9) 

52,0 

(49,0-

56,0) 

50,6-

53,8 

59,5 

(24,1) 

56,0 

(38,0-

76,0) 

53,0-

64,0 

12,1 

(2,5) 

13,0 

(10,0-

14,0) 

11,6-12,6 

 

Legenda: (DP)– Desvio Padrão. Med – Mediana. IQ – intervalo interquartil. IC 95% – Intervalo de Confiança. Min. – Mínimo. Max.- Máximo. ECA – Enzima 
conversora de angiotensina. ASAS-R – Escala Revisada para Avaliação da Agência de Autocuidado. S-TOFHLA - Short Test of Functional Health Literacy in 

Adults. CADE-Q SV- Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version.
 # 

antiarrítmicos, inibidores enzimáticos, benzodiazepínicos, 

corticoides e broncodilatadores.* Wilcoxon-Mann-Whitney. ** Brunner-Munzel.  
†
 Teste t de Student 
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Na tabela 11 verifica-se que não houve associação estatisticamente 

significativa de nenhuma das variáveis categóricas de caracterização clínica 

relacionadas à utilização dos serviços de saúde com a capacidade de autocuidado, 

com o alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC.  

Nota-se que na tabela 12 que houve diferença estatisticamente significativa 

na média do escore do ASAS-R quando se comparou participantes sedentários e 

não sedentários. Participantes que referiram ser não sedentários apresentaram 

maiores escores no ASAS-R quando comparados aos sedentários (55,3 ± 4,7 vs 

52,0 ± 7,9, p=0,013).  

Observa-se que na tabela 13 que participantes que reconheceram ter 

recebido alguma orientação sobre exames apresentaram escores significativamente 

maiores no S-TOFHLA em relação aos que não receberam (67,9 ± 22,3 vs 54,6 ± 

21,9, respectivamente, p= 0,001), como também escores significativamente maiores 

no CADE-Q SV quando comparados aos participantes que não reconheceram ter 

recebido (12,8 ± 2,5 vs 11,8 ± 2,4, respectivamente, p=0,034). Ainda, os escores do 

ASAS-R foram significativamente maiores para os participantes que reconheceram 

ter recebido alguma orientação sobre medicamentos do que aqueles que não 

receberam (53,4 ± 7,2 vs 51,2 ± 8,0, respectivamente, p=0,037), bem como para os 

participantes que reconheceram ter recebido orientações sobre a DAC (53,6 ± 7,5 vs 

50,7 ± 7,3, respectivamente, p=0,031). 

Na tabela 14 observa-se que não houve associação estatisticamente 

significativa de nenhuma das variáveis categóricas de caracterização clínica 

relacionadas às classes medicamentosas com a capacidade de autocuidado, com o 

alfabetismo em saúde e com o conhecimento sobre a DAC.  
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5.4 CORRELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO, 

ALFABETISMO EM SAÚDE E CONHECIMENTO SOBRE A DAC 

 

As correlações entre os escores do ASAS-R, os escores do S-TOFHLA e do 

CADE-Q SV estão representadas na figura 5. 

 

Figura 5 - Correlação dos escores obtidos pelos participantes (n = 122) do estudo   

                 nas avaliações da capacidade de autocuidado, do alfabetismo em saúde   

                 e do conhecimento sobre a DAC, São Paulo, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Em A, correlação entre os escores do ASAS-R e do CADEQ-SV; em B, correlação entre os 
escores do S-TOFLHA e do CADEQ-SV em C, correlação entre os escores S-TOFLHA e do ASAS-
R.; r- coeficiente de correlação de Pearson. IC- Intervalo de Confiança 

 

Na figura 2, notam-se correlações estatisticamente significativas entre os 

escores do ASAS-R e CADE-Q SV (gráfico A) e entre os escores do ASAS-R e S-

TOFLHA (gráfico C). Ambas as correlações foram positivas, de fraca e moderada 

intensidade respectivamente, indicando que quanto maior o escore de autocuidado, 
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maior o escore de conhecimento sobre a DAC e maior o escore de alfabetismo em 

saúde. Não houve correlação entre os escores do CADE-Q SV e S-TOFLHA (gráfico 

B). 

A tabela 15 apresenta a associação da capacidade de autocuidado e do 

conhecimento sobre a DAC segundo as categorias de alfabetismo em saúde. 

 

Tabela 15 - Associação da capacidade de autocuidado e do conhecimento sobre a  

                    DAC segundo as categorias de alfabetismo em saúde nos participantes   

                    do estudo (n = 122), São Paulo, 2019 

S-TOFHLA 

ASAS-R  CADEQ-SV 

Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

Valor 

de p* 

IC 95% Média 

(DP) 

Med 

(IQ) 

Valor 

de p* 

IC 95% 

Adequado 
55,0 

(8,1) 

55,0 

(52-58) 

0,001 

52,5–57,5 
12,7 

(2,7) 
13,0 

(10,0-14,5) 

0,251 

11,8–13,5 

Limítrofe 
54,0 

(5,1) 

54,0 

(49,8 -

57,3) 

52,0–56,0 
12,5 

(2,5) 

13,0  

(10,8-14,0) 
11,6–13,3 

Inadequado 
49,9 

(7,3) 

51,0 

(45,0-

55,0) 

47,8–51,9 
11,9 

(2,5) 
12,0  

(10,0-13,0) 
11,7–12,5 

 

Legenda: S-TOFHLA - Short Test of Functional Health Literacy in Adults. CADE-Q SV – Coronary 
Artery Disease Education Questionnaire – Short Version. ASAS-R – Escala Revisada para Avaliação 
da Agência de Autocuidado. Med – Mediana. IQ – intervalo interquartil. IC 95% – Intervalo de 
Confiança. DP – Desvio Padrão.* Kruskal-Wallis 

 

Nota-se diferença estatisticamente significativa nas médias dos escores da 

capacidade de autocuidado com relação às categorias do alfabetismo em saúde. 

Menores escores na capacidade de autocuidado foram observados em participantes 

com inadequado alfabetismo em saúde. Na análise de comparação de grupos 

pareados verificou-se que participantes com alfabetismo em saúde inadequado 

apresentaram escores significativamente menores quando comparados àqueles com 

alfabetismo em saúde adequado (49,9 ± 7,3 vs, 55,0 ± 8,1, p<0,001) e limítrofe (49,9 

± 7,3 vs 54,0 ± 5,1, p= 0,001). Não houve diferença estatisticamente significativa nos 

escores do CADE-Q SV segundo as categorias do alfabetismo em saúde. 
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5.5 ALFABETISMO EM SAÚDE COMO MEDIADOR DA RELAÇÃO ENTRE 

CONHECIMENTO SOBRE A DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E A 

CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO 

 

Os modelos de regressão que mostram a associação entre alfabetismo em 

saúde (S-TOFHLA), conhecimento (CADEQ-SV) e fatores condicionantes básicos 

selecionados com a capacidade para o autocuidado (ASAS-R) são mostrados nas 

tabelas 15 a 17. 

 

Tabela 16 - Variáveis associadas à capacidade de autocuidado dos participantes do 

estudo (n = 122), São Paulo, 2019 

Variáveis 

Coeficiente 

de 

regressão 

Erro 

padrão 
IC 95% 

min. 

IC 95% 

máx. 
Valor p 

Intercepto 46,364 6,353 33,911 58,013 < 0,001 

Idade, em anos completos -0,043 0,088 -0,215 0,129 0,625 

Sexo Masculino -2,409 1,309 -4,974 0,156 0,066 

Cor da pele branca 0,210 1,307 -2,351 2,771 0,872 

Ensino formal, em anos 

completos 
0,425 0,180 0,071 0,778 0,018 

Trabalho assalariado -2,631 1,604 -5,775 0,512 0,101 

Renda per capta, em reais 0,000 0,001 -0,001 0,001 0,976 

Tempo decorrido desde o 

diagnóstico da DAC, em meses 
-0,007 0,007 -0,021 0,007 0,317 

Número de medicamentos em 

uso 
-0,043 0,336 -0,703 0,616 0,897 

S-TOFHLA 0,070 0,027 0,017 0,122 0,009 

CADE-Q SV (direta) 0,363 0,265 -0,156 0,882 0,170 

 

Legenda: DAC – Doença Arterial Coronariana. S-TOFHLA - Short Test of Functional Health Literacy in 
Adults. CADE-Q SV – Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version. IC 95% – 
Intervalo de Confiança. Min. – Mínimo. Max.- Máximo 

 

De acordo com a tabela 16, observa-se que alfabetismo em saúde e tempo 

dedicado ao ensino formal têm associação estatisticamente significativa com o 
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ASAS-R. Observando-se o valor do coeficiente de regressão, estima-se que o 

escore do ASAS-R aumente 0,070 pontos para cada ponto adicional no escore do S-

TOFLHA. Estima-se também que o escore do ASAS-R aumente em 0,425 pontos 

para cada ano a mais dedicado ao ensino formal.  

Ainda, a tabela 16 mostra que a contribuição direta do CADE-Q SV para o 

ASAS-R é pequena (coeficiente de regressão foi 0,363; p = 0,170). Porém, o CADE-

Q SV influencia o S-TOFHLA (coeficiente de regressão = 1,610; p = 0,050), como 

evidenciado na tabela 17. 

 

Tabela 17 - Relação do CADE-Q SV com S-TOFLHA entre os participantes do  

                   estudo (n = 122), São Paulo, 2019 

  Coeficiente 

de regressão 

Erro 

padrão 

IC 95% 

min. 

IC 95% 

máx. 
Valor p 

CADE-Q SV  1,610 0,821 0,001 3,218 0,050 

 

Legenda: S-TOFHLA - Short Test of Functional Health Literacy in Adults. CADE-Q SV – Coronary 
Artery Disease Education Questionnaire – Short Version. IC 95% – Intervalo de Confiança. Min. – 
Mínimo. Max.- Máximo 

 

Na tabela 18, observa-se que a relação puramente indireta do CADE-Q SV no 

ASAS-R é pequena (coeficiente de correlação = 0,112; p = 0,117). Embora o efeito 

total, isto é, a união dos efeitos direto e indireto, não tenha tido significância 

estatística, parece explicar melhor a relação do CADE-Q SV com o ASAS-R 

(coeficiente de correlação = 0,475; p = 0,076). 

 

Tabela 18 - Relação indireta do CADE-Q SV no ASAS-R entre os participantes         

do estudo (n = 122), São Paulo, 2019 

  Coeficiente 

de regressão 

Erro 

padrão 

IC 95% 

min. 

IC 95% 

máx. 
Valor p 

Relação indireta 0,112 0,071 -0,028 0,252 0,117 

Efeito total 0,475 0,267 -0,049 0,999 0,076 

 

Legenda: CADE-Q SV – Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version. ASAS-R 
– Escala Revisada para Avaliação da Agência de Autocuidado. IC 95% – Intervalo de Confiança. Min. 

– Mínimo. Max.- Máximo.  

 

Em síntese, a capacidade de autocuidado é influenciada pelo alfabetismo em 

saúde e pelo tempo de educação formal. As relações direta, indireta e total do 



129 

 

conhecimento com a capacidade de autocuidado não apresentaram significância 

estatística. Por sua vez, o conhecimento influenciou o alfabetismo em saúde de 

modo importante, e a associação dessas duas variáveis foi significativa (p=0,050). A 

figura 6 mostra o modelo esquemático da relação entre as variáveis e seus 

respectivos coeficientes padronizados. 

 

Figura 6 - Relação entre conhecimento sobre a DAC, alfabetismo em saúde e 

fatores condicionantes básicos selecionados com a capacidade para o autocuidado

 

 
Legenda: Os valores sobre as retas são os coeficientes de regressão. S-TOFHLA - Short Test of 
Functional Health Literacy in Adults. CADE-Q SV – Coronary Artery Disease Education Questionnaire 
– Short Version. ASAS-R – Escala Revisada para Avaliação da Agência de Autocuidado. DAC –
doença arterial coronariana  
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6 DISCUSSÃO 

 

A discussão está organizada em três sessões que convergem com os 

objetivos deste estudo. Na primeira sessão, serão discutidas as características 

sociodemográficas e clínicas dos participantes do estudo. Nas sessões seguintes 

serão discutidas a capacidade de autocuidado, alfabetismo em saúde e 

conhecimento sobre a DAC e suas associações entre si e com as características 

sociodemográficas e clínicas. 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS  

 

As características sociodemográficas dos participantes do estudo são 

semelhantes às descritas para o perfil epidemiológico de pacientes com DAC no 

Brasil e em outros países, embora diferenças em uma ou outra variável sejam 

observadas32,33,160. 

É reconhecido na literatura que a DAC é mais prevalente entre homens, com 

idade acima dos 60 anos161,162
. Sabe-se que a DAC prematura, antes da quarta 

década de vida, tem prevalência entre 5 a 10% e pode ser atribuída ao estilo de vida 

adotado pelos jovens atualmente, como aumento do tabagismo, consumo de bebida 

alcoólica, sedentarismo e hábitos alimentares inadequados163. 

Em um estudo brasileiro que incluiu 62 pacientes com DAC submetidos à 

cateterismo cardíaco no interior do Rio Grande do Sul, diferentemente do presente 

estudo, Freitas et al.164 verificaram maior prevalência de mulheres (57,4%). No 

entanto, as demais características sociodemográficas foram semelhantes às da 

nossa amostra, isto é, houve predominância de participantes de raça branca 

(88,5%), casados (70,5%), com ensino fundamental incompleto (80,3%) e 

aposentados (42,6%), com idade média de 59 anos. 

Chehuen Neto et al.165 avaliaram o alfabetismo em saúde em 345 pessoas 

com doenças cardiovasculares crônicas atendidas em um serviço de saúde em Juiz 

de Fora, Minas Gerais. Os autores observaram que a idade mediana da amostra foi 

56 anos, com predominância do sexo feminino (67,5%). Todavia, semelhante ao 

observado em nossa amostra, 38,3% tinham remuneração de até um salário mínimo 

e 44,3% tinham o ensino fundamental incompleto. 
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Lu et al.24 realizaram um estudo descritivo e transversal para analisar a 

relação entre alfabetismo em saúde e adesão a comportamentos de prevenção 

secundária da DAC na China. Corroborando com nossos achados, dos 598 

participantes, 64,5% tinham mais de 61 anos de idade (média de 65,8 + 9,4 anos), 

66,7% eram do sexo masculino, 92,5% eram casados e 4/5 eram aposentados ou 

estavam em licença médica. Cerca da metade deles tinha mais de 10 anos de 

escolaridade, o que representa maior nível de escolaridade do que o observado 

neste estudo. 

A escolaridade dos participantes do estudo de Mattson et al.166, que analisou 

se o alfabetismo em saúde seria preditivo de aumento no conhecimento sobre 

problemas cardiovasculares durante a reabilitação cardíaca, também foi maior do 

que na nossa amostra. No referido estudo, apenas 2,5% dos participantes (n = 191) 

tinham menos de oito anos de escolaridade. Porém, semelhante ao observado no 

presente estudo, a idade média foi de 66,4 + 2,8 anos, variando de 36 a 89 anos, 

71,7% eram do sexo masculino, 67,5% eram casados. 

Van Schaik et al.103 analisaram a associação entre alfabetismo em saúde e 

risco de doença cardiovascular em 201 pessoas com diagnóstico de DAC. Os 

autores reportaram que a idade média dos seus participantes foi de 56 anos, que 

80% eram do sexo masculino e que a maioria era holandesa (84%), tinha ensino 

médio (64%). 

Com relação às características clínicas, era esperado que os participantes 

deste estudo estivessem convivendo com a doença já há algum tempo, 

considerando que sua média de idade foi 62 anos e que a incidência de DAC 

começa a aumentar a partir da quarta ou quinta décadas de vida36. Corroborando 

com nossos achados, Chehuen Neto et al.165 observaram que 52% de sua amostra 

tinham o diagnóstico de DAC há cerca de 10 anos. Em outro estudo transversal, os 

autores verificaram que 44,3% dos participantes tinham o diagnóstico entre um e 

cinco anos164. 

Quase todos os participantes desta amostra tiveram, pelo menos, uma 

internação hospitalar por causa cardiológica e quase 79% tiveram, pelo menos, uma 

visita ao serviço de emergência. Sabe-se que a utilização de serviços de saúde por 

pacientes com DAC é comum. Esses pacientes são geralmente internados para 

controle de sintomas, estabilização da doença, bem como para a realização de 

procedimentos diagnósticos e cirurgias37,167-169. 



133 

 

Segundo a American Heart Association (AHA), em 2016, houve mais de 11 

milhões de consultas médicas por DAC e 469.000 consultas de emergência com 

custo direto e indireto estimado de 218,7 bilhões de dólares em 2014 para 201533,36. 

Já no Brasil entre o período de 2018 a 2019 ocorreram mais de 558 mil internações 

e 33 mil óbitos por doenças isquêmicas do coração com gastos que superam R$ 2,4 

bilhões38.  

Ainda, em relação à utilização dos serviços de saúde, em um estudo 

multicêntrico com 804 pacientes com SCA, observou-se que um a cada oito 

pacientes eram readmitidos em até 30 dias e que o inadequado alfabetismo em 

saúde aumentou 75% a chance de readmissão precoce170. 

No que tange aos fatores de risco cardiovascular, a frequência de 

participantes que relataram ter antecedentes familiares de DAC e ser sedentários foi 

maior do que a observada em outros estudos58,171-173. 

Estimativas da AHA36 sugerem que entre adultos com 20 anos de idade ou 

mais, 12,4% relatam ter pais ou irmãos que sofreram IAM ou tiveram angina antes 

dos 50 anos de idade. Vale destacar que história familiar de angina prematura, IAM, 

angioplastia, ou cirurgia de revascularização do miocárdio aumenta o risco de 

mortalidade por doença cardiovascular. Apesar disso, a diretriz de doença 

coronariana estável da Sociedade Brasileira de Cardiologia cita que o histórico 

familiar é um fator de risco, porém não é fortemente preditivo de DAC quando 

comparado aos demais37. 

Inquérito da Sociedade Europeia de Cardiologia160 mostrou que 60% dos 

pacientes com DAC relataram pouca ou nenhuma atividade física. Estimativas da 

AHA36 apontam que 24,3% dos norte-americanos adultos relataram a prática de 

atividade física conforme o que se preconiza para a prevenção de eventos 

cardiovasculares. Vale ressaltar que o alto índice de sedentarismo nos pacientes 

com DAC pode estar relacionado à progressão e instabilidade da doença, 

impossibilitando uma vida mais ativa fisicamente. 

Gus et al analisaram a prevalência de fatores de risco cardiovascular de 1.059 

moradores de diferentes cidades do Rio Grande do Sul e reportaram que, em 2014, 

49,5% referiram história familiar e 44,2% mencionaram ter estilo de vida sedentário. 

Carvalho et al.172 analisaram a correlação da atividade física com variáveis clínicas 

em 108 pacientes internados em hospitais de Santa Catarina após o primeiro 

episódio de IAM e observaram que 40,7% dos participantes informaram ter história 
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familiar de DAC e que o nível de atividade física apresenta correlação positiva com 

anos de escolaridade. No estudo de van Schaik et al, 64% dos participantes tinham 

história familiar de doença cardiovascular, enquanto no estudo de Lu et al.24, 54,8% 

dos participantes não aderiam à prática de exercício físico. 

A falta de atividade física tem sido relacionada com a presença de outros 

fatores de risco cardiovascular, como obesidade, hipertensão arterial, diabetes e 

dislipidemia33,37
. Mundialmente o número de indi íduos com IMC ≥  5 kg/m² 

aumentou entre 1980 e 2013, de 28,8 para 36,9% nos homens e de 29,8 para 38,0% 

nas mulheres174. No presente estudo o IMC médio dos participantes foi 28,4 ± 4,9 

Kg/m². 

Estima-se que em 2025 cerca de 2,3 bilhões de adultos estarão com 

sobrepeso e mais de 700 milhões, obesos175. Nos EUA, entre 2015 a 2016 a 

prevalência de obesidade em adultos era de 39,6% e 7,7% apresentavam obesidade 

classe III33. No Brasil, segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) de 2018, 55,8% da 

população masculina adulta tinha sobrepeso e 18,7% obesidade176. 

Hipertensão arterial e dislipidemia foram altamente frequentes em nossa 

amostra, enquanto a frequência de participantes com diabetes foi inferior a 50%. 

A hipertensão arterial é reconhecida como o fator de risco mais importante 

para DAC e afeta um terço da população adulta34. Entre 2013 a 2016, nos EUA a 

prevalência de hipertensão foi 59,2% na faixa etária de 45 a 64 anos; e 78,2% entre 

aqueles com mais de 65 anos33. Dados do National Vital Statistics System em 2017 

registraram 90.098 mortes atribuídas à hipertensão. No Brasil, a hipertensão atinge 

32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo 

direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular177. 

As desordens lipêmicas também representam um importante fator de risco 

cardiovascular, e o controle da lipoproteína de baixa densidade colesterol (LDL-c) 

têm se associado a importantes benefícios na redução de eventos e mortalidade 

cardiovasculares41,174. 

O diabetes, por sua vez, aumenta de duas a quatro vezes a chance de 

desenvolvimento de DAC178. Uma revisão sistemática envolvendo 2.237 pacientes 

revelou que os diabéticos demonstraram maior porcentual de volume de placa de 

aterosclerose comparados aos não diabéticos (40,2 ± 0,9% vs. 37,5 ± 0,8%; p < 

0,0001), com forte correlação entre essa variável e os níveis de hemoglobina glicada 
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(r = 0,22; p= 0,0003). Além disso, concluiu-se que o diabetes contribui para 

aterosclerose coronária mais extensa e remodelamento arterial compensatório 

inadequado179. 

Barbosa et al.174 ao analisarem o impacto dos fatores de risco para DAC em 

cirurgias de revascularização do miocárdio, verificaram que 95,8% dos pacientes (n 

= 232) tinham hipertensão arterial e 76,6% tinham dislipidemia. Lu et al.24 verificaram 

que 78,1% de sua amostra tinha história de outras doenças crônicas, além da DAC. 

No estudo de van Schaik et al, as frequências de hipertensão, dislipidemia e 

diabetes foram, respectivamente, 42%, 75% e 16%. 

A frequência relatada de tabagismo e de consumo de bebida alcoólica foi 

consideravelmente baixa entre os participantes deste estudo. Esses dados foram 

obtidos por meio de auto relato de modo que a influência da desejabilidade social 

não pode ser descartada180,181. Em outros estudos, a frequência de fumantes foi 

maior do que a observada nesta amostra173,182. 

No entanto, deve-se considerar que a baixa frequência de tabagistas pode 

estar em consonância com o declínio do número de fumantes em vários países. Nos 

EUA, a AHA cita que houve um declínio significativo no uso do tabaco entre o 

período de 2014 a 2015 de 65,9% para 63,1%, sendo seu uso maior no sexo 

masculino (78,1%) e indivíduos brancos (75,9%)33. O Brasil é considerado um dos 

países no mundo que mais reduziu a prevalência de fumantes nos últimos trinta 

anos34. Dados do VITIGEL apontaram uma redução na taxa de fumantes em adultos 

entre o período de 2008 a 2018, sendo de 18,0% para 12,1% na população 

masculina e de 12,0% para 6,9% na população feminina176. 

Ainda, é possível que após o diagnóstico da doença, os participantes tenham 

deixado de fumar. No estudo de Lu et al.24 80,9% da amostra parou de fumar após o 

diagnóstico de DAC. Hajar183, em sua perspectiva histórica sobre os fatores de risco 

cardiovascular, também observou que após a ocorrência de um IAM, cerca de 20% 

dos pacientes interromperam o hábito de fumar. 

Diferente do tabagismo, estudos mostram que a tendência ao consumo de 

álcool apresenta tendência a aumentar184,185. A prevalência de abuso de álcool 

aumentou de 9,6% em 2006 para 11,0% em 2018176. Apesar de a ingestão de álcool 

leve a moderada (1 a 2 doses/dia) não aumentar o risco de IAM, o consumo acima 

de 100 g de álcool por semana está associado a menor expectativa de vida a partir 

dos 40 anos. 
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No que tange ao tratamento medicamentoso da DAC, os principais objetivos 

são a prevenção do IAM, redução da mortalidade, dos sintomas e a ocorrência de 

novos eventos isquêmicos, propiciando melhor qualidade de vida37. Os 

medicamentos utilizados pelos participantes deste estudo eram condizentes com as 

recomendações brasileiras mais atuais. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o arsenal 

farmacológico para reduzir o risco de IAM e mortalidade nos pacientes com DAC 

inclui o uso de antiagregantes plaquetários, como o AAS e os derivados 

tienopiridínicos; anticoagulantes; antilipêmicos, como estatinas, fibratos e ezetimibe; 

e bloqueadores do sistema renina-angiotensina, como inibidores da ECA e 

bloqueadores do receptor de angiotensina37. 

Ainda, para a redução de sintomas e da isquemia miocárdica, os 

medicamentos incluem os bloqueadores beta-adrenérgicos; os antagonistas dos 

canais de cálcio; os nitratos de ação rápida; e alopurinol. Os nitratos de ação 

prolongada têm indicação restrita a casos em que a angina não responde ao 

tratamento com outros antianginosos, na presença de disfunção do ventrículo 

esquerdo e durante procedimentos de revascularização miocárdica37. 

No presente estudo os participantes faziam uso, em média, de 6,3 

medicamentos, com ingestão diária média de 8,8 comprimidos, caracterizando a 

polifarmácia, conceituada como uso rotineiro de quatro ou mais medicamentos186. 

Em um estudo observacional com 558 pacientes, verificou-se associação 

significativa entre polifarmácia e algumas variáveis, sendo, idade, estrato 

econômico, forma de aquisição de medicamentos por meio da combinação de 

recursos próprios e SUS, doenças crônicas (diabetes e hipertensão), comorbidades 

(acidente vascular cerebral, arritmia, hipercolesterolemia, doença arterial 

coronariana) e admissões hospitalares186. 

Quando o manejo dos sintomas não regride com o uso de medicamentos, o 

tratamento da DAC pode incluir a realização de procedimentos de revascularização 

do miocárdio, seja por meio da ICP ou da cirurgia de revascularização do 

miocárdio37. Quase metade dos participantes deste estudo relataram que foram 

submetidos à cirurgia. Dentre os participantes que relataram terem realizado 

cateterismo cardíaco, não foi possível identificar quantos realizaram angioplastia. 

No Japão, no período de 2015 a 2016 foram realizadas cerca de 30 mil 

cirurgias de revascularização do miocárdio isoladas187. Nos EUA, no período de 



137 

 

2010 a 2014, foram realizadas quase 262 mil angioplastias para o tratamento da 

DAC crônica e 94 mil cirurgias de revascularização do miocárdio188. 

Viacava et al.189 analisaram a evolução das taxas de internação por 

angioplastia e cirurgia de revascularização do miocárdio no Brasil no período de 

2002 a 2010. Os autores verificaram que as taxas brasileiras são menores do que a 

de países que pertencem à Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento (OCDE), além de apresentarem diferenças regionais expressivas. 

Considerando o país como um todo, a taxa padronizada de internação por 

angioplastia aumentou no período passando de 27,5 para 30/1000 habitantes com 

20 anos e mais, enquanto a taxa padronizada de internação de revascularização 

apresentou decréscimo de 20 para 15/1000 habitantes. 

Com relação às orientações sobre saúde, 72,9% dos participantes 

reconheceram ter recebido algum tipo de orientação no curso do tratamento da 

doença. As orientações foram relacionadas à DAC (64,5%), medicamentos (63,1%), 

alimentação (55,7%), exames (42,6%) e cirurgias (42,6%).  

Dados semelhantes foram encontrados no estudo de Gama et al.190, no qual 

86% dos participantes informaram ter recebido alguma recomendação terapêutica 

para o controle da DAC. Um estudo transversal com 345 pacientes com doenças 

cardiovasculares evidenciou que 62% relataram sentir necessidade de obter mais 

informações sobre a sua doença e 33,3% disseram sentir dificuldades na 

compreensão das orientações médicas fornecidas165.  

Em um estudo descritivo com 135 pacientes submetidos à revascularização 

do miocárdio, os autores elencaram algumas informações sobre saúde que os 

pacientes julgaram ser importantes para o autocuidado191. Essas informações são 

similares às recebidas pelos participantes do nosso estudo, quais sejam 

complicações da doença, medicamentos, atividade física e alimentação. 

Uma revisão sistemática elencou conteúdos de orientações em saúde 

fornecidas aos pacientes com doença cardiovascular, sendo, alimentação (62,0%), 

medicamentos (31,0%), procedimentos cirúrgicos (11,9%), manejo da DAC (9,5%), 

dentre outros, como exercícios, fatores de risco, educação psicossocial, sintomas 

cardíacos, mudanças de comportamento e tabagismo, os quais não foram relatados 

pelos participantes deste estudo125. 
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6.2 CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO E CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS 

 

O autocuidado é componente essencial na gestão diária da DAC e envolve 

práticas de comportamentos para manter a estabilidade da doença, como adesão ao 

tratamento, adoção de estilo de vida saudável, monitoramento e gerenciamento de 

sintomas7. Embora a DAC exija adequada capacidade de autocuidado, ainda há 

escassez de instrumentos específicos para sua avaliação, sendo mensurado por 

meio de instrumentos genéricos7,52,69. 

Até onde se sabe, este é o primeiro estudo a utilizar o ASAS-R para avaliação 

do autocuidado nos pacientes com DAC, no qual observou-se adequada 

consistência interna do instrumento (alfa de Cronbach = 0,78). Esse resultado foi 

semelhante ao encontrado no estudo de validação do instrumento para o Brasil70. Já 

no estudo de Sousa et al.69, a consistência interna foi de 0,89, superior aos dois 

estudos, porém deve-se considerar que a amostra foi de 629 indivíduos e que 

apenas 12,4% tinham baixa escolaridade. 

No presente estudo o escore médio do ASAS-R foi 52,7 ± 7,5 pontos. 

Resultado semelhante foi observado por Stacciarini et al.70 no estudo de validação 

do instrumento para o Brasil, numa amostra de 150 pacientes com diabetes (58,6 ± 

16,4 anos, 55,3% do sexo feminino), no qual o escore médio foi de 56,8 ±0,48 

pontos. Já em outro estudo com doentes renais crônicos em tratamento dialítico 

(53,2 ±14,7 anos, 66,0% do sexo masculino) o escore do ASAS-R foi 60,64 ±8,24, 

mais alto192. 

No contexto das doenças cardiovasculares, estudos mostraram que pacientes 

submetidos à revascularização do miocárdio e hipertensos apresentavam boa 

capacidade de autocuidado, quando avaliados por meio da EACAC (tradução 

brasileira da ASA-A). Diferentemente, em pacientes com insuficiência cardíaca, 

avaliados por meio do Self-Care of Heart Failure Index v 6.2, autores verificaram que 

o autocuidado não era adequado nos três domínios do instrumento (manutenção, 

manejo e confiança para o autocuidado)10,193. 

Com base no referencial teórico de Orem13, os FCB influenciam a capacidade 

(ou agência) de autocuidado. Na análise bivariada, o escore do ASAS-R apresentou 

associação estatisticamente significativa com os seguintes FCB: idade, anos de 
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ensino formal, sedentarismo, orientações em saúde sobre DAC e orientações em 

saúde sobre medicamentos53. 

A idade apresentou correlação negativa com o escore do ASAS-R, o que 

pode ser explicado pelo declínio fisiológico do envelhecimento, já que a capacidade 

de autocuidado requer habilidades funcionais e cognitivas para tomada de decisão 

apropriada e manutenção do bem-estar194. A incidência de declínio cognitivo 

aumenta com o aumento da idade devido a alterações patológicas nos sistemas 

cardiovascular e cerebrovascular comumente observadas naqueles que não 

mantiveram hábitos de vida cardioprotetores ao longo da vida. Nos indivíduos 

cardiopatas o declínio cognitivo geralmente inclui deterioração da memória e 

aprendizado, atenção, função executiva, velocidade psicomotora e recordação viso 

espacial e esse comprometimento pode ter um efeito profundamente negativo na 

capacidade do indivíduo de se envolver em um autocuidado eficaz195,196. 

Os anos de ensino formal apresentou correlação positiva com o escore do 

ASAS-R. Sabe-se que a escolaridade influencia positivamente não apenas na 

capacidade do indivíduo em buscar e obter a informação, mas também, na 

habilidade de compreender, raciocinar e processar essa informação para utilizar a 

favor do bem-estar. Além disso, melhora o empoderamento para identificar, 

comunicar suas necessidades e encontrar recursos adequados para o manejo e 

controle da doença197.  

É reconhecido na literatura que indivíduos com maior nível educacional 

possuem maior compreensão sobre os benefícios do autocuidado, e mais facilidade 

para buscar as informações sobre saúde. Quanto maior a escolaridade, maior a 

facilidade para compreender sua doença, sinais e sintomas e maior facilidade na 

tomada de decisões para a promoção da saúde197.  

Além disso, o autocuidado requer alterações no comportamento de saúde, 

como adoção de estilo de vida saudável que favoreçam a estabilização da doença, 

alterações nos hábitos alimentares, gerenciamento de estresse, adesão ao 

tratamento, bem como práticas de atividade física, o que pode explicar a associação 

do escore do ASAS-R com o sedentarismo e orientações em saúde sobre DAC e 

tratamento medicamentoso7,8. 

Os demais FCB analisados neste estudo não foram associados à capacidade 

de autocuidado. Outros autores encontraram diferentes resultados acerca da relação 

entre FCB e capacidade para o autocuidado11,70,198,199. 
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Araújo, Silva e Ramos198 que avaliaram a capacidade de autocuidado e 

qualidade de vida no pré operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio por 

meio da EACAC. Constataram que a idade (p=0,046), união consensual (p<0,001), 

escolaridade (p=0,002) e renda mensal familiar (p<0,001) tiveram associação 

estatisticamente significativa com a capacidade para o autocuidado, porém apenas 

faixa etária de 61 a 70 anos e a renda mensal familiar menor que R$ 678,00 foram 

preditivos desse comportamento. 

Um estudo descritivo e correlacional com 300 pacientes submetidos à ICP 

(idade média 62,10 anos, 52,7% sexo masculino) no Irã apontou boa capacidade de 

autocuidado avaliado pelo ASAS entre os participantes e os FCB como, estado civil 

(p=0,001), escolaridade (p=0,070) e renda (p=0,020) tiveram associação com a 

capacidade de autocuidado11. 

Stacciarini e Pace70 observaram que participantes com mais de nove anos de 

estudo obtiveram maiores escores no ASAS-R quando comparado ao grupo com 

menor escolaridade (p= 0,002) e indivíduos com mais de 75 anos de idade 

apresentaram menor escore de capacidade de autocuidado em relação ao grupo de 

menor idade (p= 0,026).   

Em uma amostra com 627 indivíduos de 17 estados brasileiros (69,8% 

mulheres, idade média de 38,3 ±13,2 anos), verificou-se que a capacidade de 

autocuidado, avaliada por meio da ASAS-R, apresentou correlação positiva entre ter 

capacidade de autocuidado e idade (r= 0,16, p <0,001), renda (r= 0,12, p <0,001) e 

escolaridade (r= 0,10, p <0,001)199.  

 

6.3 ALFABETISMO EM SAÚDE E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁ-

FICAS E CLÍNICAS 

 

Em pacientes com DAC, o S-TOFLHA tem sido amplamente utilizado para 

avaliação do alfabetismo em saúde31,200. Há vários estudos que demonstram que o 

alfabetismo em saúde baixo ou inadequado é comum em pacientes com doenças 

cardiovasculares no geral101,165,201-204 e, em particular, nos pacientes com 

DAC98,102,205,206. 

No presente estudo, o escore médio do S-TOFHLA foi de 60,5 ± 23,1 pontos, 

sendo que a maioria dos participantes (41,8%) apresentou alfabetismo em saúde 
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inadequado. Na literatura, observa-se uma ampla variação na frequência de 

alfabetismo em saúde baixo ou inadequado, o que pode ser atribuídos às diferenças 

nos instrumentos de medidas utilizados31. 

Chehuen Neto et al.165 verificaram que o escore médio do alfabetismo em 

saúde, medido pelo S-TOFHLA, para pessoas com doenças cardiovasculares em 

Juiz de Fora foi semelhante ao observado no presente estudo (65,2), com média de 

44,3 na parte de compreensão de leitura e 20,9 na parte de numeramento. Todavia, 

observaram menor frequência de participantes (30,1%) com alfabetismo 

inadequado. Já no estudo de Mattson et al166, que incluiu pacientes em reabilitação 

cardiovascular, o escore médio do S-TOFHLA foi de 32,9 + 4,9, inferior ao 

observado no presente estudo e no estudo de Chehuen Neto et al.165 

Em relação a pacientes com DAC, uma revisão sistemática que analisou o 

alfabetismo em saúde nesse grupo e incluiu mais de quatro mil pacientes de 79 

centros, identificou que a prevalência de baixo alfabetismo em saúde é, em média, 

de 30,5%. Em particular, nos estudos incluídos na revisão que utilizaram o TOFLHA, 

a prevalência de baixo alfabetismo em saúde foi de 20%98. Por sua vez, Lu et al.24 

verificaram frequência de 74,5% (n= 444) de participantes com DAC que 

apresentaram alfabetismo em saúde limitado avaliado por meio do European Health 

Literacy Survey Questionnaire (HLS‐EU‐Q16). 

No presente estudo, a consistência interna o S-TOFLHA foi de 0,96 para 

compreensão de leitura e 0,12 para compreensão numérica, inconsistente com os 

achados no estudo de Baker et al.19, no qual o coeficiente alfa de Cronbach foi de 

0,97 e 0,68 respectivamente. Essas diferenças podem ser relacionadas às 

características das amostras em cada um dos estudos. No estudo de Baker et al.19 a 

amostra era maior (n=211), mais jovem, com maior escolaridade e sem uma doença 

específica. 

Ainda, a pouca variabilidade de respostas observada para a parte de 

numeramento em nosso estudo também deve ser considerada. Como exemplo, o 

r tulo 3 (“agendamento de consulta”) foi excluído da análise, porque todos os 

participantes acertaram. Com isso, restaram apenas três itens para análise da 

confiabilidade, o que pode ter contribuído também para o baixo valor do 

coeficiente158,159. 

As limitações do coeficiente alfa de Cronbach são conhecidas, embora esse 

seja o padrão mais amplamente utilizado para avaliação da consistência interna de 
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instrumentos de medida. Todavia, a experiência durante a coleta de dados, durante 

a qual os participantes se mostraram assertivos ao responderem os itens de 

numeramento, num tempo inferior ao esperado, faz acreditar que, de fato, tinham 

essa habilidade. Por isso, os resultados de numeramento foram utilizados no 

presente estudo. 

Com relação ao tempo preconizado para o preenchimento do S-TOFHLA, 

alguns autores mencionam que o tempo de 12 minutos pode ser insuficiente para 

determinados perfis de pacientes e, consequentemente, pode subestimar os 

verdadeiros níveis de alfabetização em saúde dos indivíduos31. De fato, observou-se 

neste estudo que a partir do item 22 mais da metade dos participantes excederam o 

tempo de preenchimento na parte de compreensão de leitura. Ainda que seja difícil 

localizar outros autores que tenham feito análise do tempo de preenchimento dos 

itens do S-TOFLHA, duas hipóteses podem explicar esse achado. 

A primeira delas está relacionada ao conteúdo, seja em termos da falta de 

familiaridade com o tópico abordado ou em termos da relação entre opções de 

resposta para os itens (lacunas). Quanto ao conteúdo, a passagem A, que tem 16 

itens, refere-se às instruções que um paciente receberia para realizar uma 

radiografia do estômago. Esse tipo de exame não é comum na rotina de saúde de 

pacientes com DAC e pode ter causado estranheza para os participantes37. 

Um outro aspecto ainda relacionado ao conteúdo pode se referir às opções de 

resposta. Para cada item há quatro opções de resposta, uma correta e as demais 

não têm nenhuma ligação com o conteúdo do item. Por exemplo, o sexto item a ser 

preenchido é “No jantar, coma somente um pedaço ____ de fruta” sendo que as 

opções são pequeno, caldo, ataque e náusea. As opções absolutamente 

desvinculadas do contexto (caldo, ataque e náusea) podem ter consumido 

demasiado tempo dos participantes que tentavam entender se era possível haver 

um “pedaço ataque de fruta”, ou mesmo ter sido fonte de distração. 

A segunda hipótese é que os participantes não se preocuparam com o 

gerenciamento do seu tempo por não saberem que haveria um período 

predeterminado para o preenchimento do instrumento. Notou-se que frente às 

dúvidas durante o preenchimento muitos participantes ficavam entretidos em um 

único item ao invés de seguir adiante. 

Já em relação aos itens de compreensão numérica, todos os participantes 

conseguiram responder dentro do tempo preconizado. Diferentemente do que se 
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observa para compreensão de leitura, os itens de numeramento se referem a 

atividades do cotidiano dos pacientes com doenças crônicas em geral, o que pode 

ter contribuído para um melhor desempenho. 

Baker93 considera que o alfabetismo em saúde é determinado pelo sistema de 

saúde e pelas características individuais, que inclui o conhecimento prévio, além de 

que os indivíduos compreendem melhor a comunicação escrita e/ou falada se 

estiverem familiarizados com as palavras e conceitos apresentados. Assim, como as 

mensagens contidas nos rótulos dos itens de numeramento eram atividades 

possivelmente desenvolvidas diariamente pelos pacientes, é possível que essa 

experiência prévia, possa ter contribuído para a interpretação e melhores escores.  

O escore do S-TOFHLA apresentou associação significativa com as seguintes 

variáveis sociodemográficas e clínicas na análise bivariada: idade, anos de ensino 

formal, renda per capta, tempo de diagnóstico da DAC, cor da pele, situação 

trabalhista e orientações em saúde sobre exames recebidas previamente. 

Na revisão sistemática realizada por Ghisi et al.98 e citada anteriormente, 

identificou-se que pessoas com mais idade, do sexo masculino, não brancas, com 

múltiplas comorbidades, baixo nível educacional, posição socioeconômica 

desfavorecida e desempregadas tinham mais chance de apresentar baixo nível de 

alfabetismo em saúde. Outros estudos também mostraram associação do 

alfabetismo em saúde com características sociodemográficas e clínicas19,24,114,207,208. 

Lu et al.24 verificaram que pacientes com DAC com alfabetismo em saúde 

adequado e baixo apresentaram diferenças estatisticamente significativas no escore 

do HLS‐EU‐Q16 com relação à idade, renda mensal e ocupação na análise 

univariada, porém apenas a renda mensal permaneceu como preditor de baixo 

alfabetismo em saúde. Em outros grupos de pacientes também se observou que o 

avanço da idade, sexo masculino, escolaridade, desemprego, estão associados ao 

inadequado ou baixo alfabetismo em saúde19,114,207,208. 

O pior desempenho de idosos em testes que avaliam o alfabetismo em saúde 

pode ser atribuído ao declínio fisiológico na cognição, audição, visão e menor 

acesso a informações educacionais no passado209-211. Na tentativa de minimizar a 

influência dos processos degenerativos associados à idade, foram excluídos deste 

estudo participantes com prejuízo cognitivo avaliado pelo MEEM, com 

comprometimento na capacidade visual, auditiva e de comunicação. Além disso, a 

fonte do instrumento impresso foi aumentada para facilitar a leitura. 
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No que tange à escolaridade, reconhecidamente, há relação do nível 

educacional com a habilidade de leitura e numeramento e com o conhecimento 

prévio. Indivíduos com mais anos de ensino formal possuem melhor habilidade de 

leitura, mais autonomia em buscar informações sobre saúde nas diversas fontes, 

maior capacidade para compreender e julgar o que é mais adequado para o seu 

bem-estar, além de ter atitudes e comportamentos mais positivos93,212,213. Além 

disso, é possível que indivíduos com mais escolaridade sintam mais segurança e 

tenham mais clareza para comunicar suas necessidades aos profissionais de 

saúde214. 

A relação entre cor da pele e alfabetismo em saúde é difícil de ser explicada 

por fatores biológicos, uma vez que as desigualdades na saúde entre os grupos 

raciais e étnicos são motivadas pela interação de múltiplos fatores. Em termos 

históricos, o menor nível de alfabetismo em saúde observado em pessoas de pele 

negra pode estar sustentado por práticas que os privaram do acesso à leitura e 

escrita, promoveram a segregação residencial, dificultando o acesso à informação e 

a busca por serviços de saúde215-217. 

Adebayo et al218, citam outros fatores que podem contribuir para o 

inadequado alfabetismo em saúde nessa população, dentre eles, as diferenças 

culturais, que podem levar a erros de interpretação, medo da discriminação ao 

procurar os serviços de saúde, e a desconfiança no sistema de saúde e nos 

profissionais de saúde referente à genuinidade dos cuidados prestados. 

No tocante à renda, indivíduos com baixa renda são mais vulneráveis às 

disparidades na área da saúde, como falta de cobertura e acesso adicional ao 

sistema de saúde além de maior dificuldade para buscar informações, comunicar-se 

com os profissionais e compreender as orientações de saúde, assim, têm menor 

probabilidade em tomar decisões adequadas em saúde99,217,219.  

Stormacq, Broucke e Wosinski220 mencionam que indivíduos de baixa renda 

possuem inadequado alfabetismo em saúde e citam alguns fatores que podem 

intermediar essa relação, como a exposição às más condições ambientais, 

condições precárias de moradia, sem saneamento básico, condições de trabalho 

sujeitas a riscos físicos e biológicos, os quais favorecem a instalação e progressão 

de doenças. Além disso, pessoas com menor renda procuram com menos 

frequência os programas de prevenção, têm acesso limitado às informações sobre 
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saúde e têm mais dificuldades em comunicar as necessidades de saúde, fatores que 

podem contribuir para o inadequado alfabetismo em saúde. 

No que se refere à situação trabalhista, Rikard et al.221 consideram que o 

status trabalhista é o grau de inclusão econômica que concede ou restringe o 

acesso dos indivíduos aos recursos necessários. Portanto, indivíduos 

desempregados, aposentados ou afastados por motivos de doença, que têm baixa 

renda, podem ser desprovidos de recursos adicionais à saúde, como convênios e 

planos de saúde, têm baixa adesão às práticas preventivas e menor contato com as 

informações relacionadas à saúde. 

Outro fator a se considerar é que na maioria das vezes por não estarem 

ativos no mundo do trabalho devido à condição de saúde, podem sentir-se 

incapacitados, fragilizados e delegam algumas atividades a familiares, como 

agendamento de consultas e exames, o controle da terapia medicamentosa, e 

acabam se distanciando do sistema de saúde, limitando a comunicação com os 

profissionais e, até mesmo, a tomada de decisão relacionada à sua saúde222. 

É possível que o tempo decorrido desde o diagnóstico da DAC influencie o 

alfabetismo em saúde de duas maneiras. A primeira leva em conta que tanto maior o 

tempo de diagnóstico, maiores as chances de exposição a informações sobre saúde. 

Assim, o paciente teria tido maior possibilidade de contato com informações 

previamente, estaria mais acostumado ao vocabulário vinculado à experiência da 

doença e, portanto, se esperaria maior nível de alfabetismo em saúde. Todavia, não 

foi isso o observado nos resultados deste estudo. 

A segunda maneira por meio da qual o tempo de diagnóstico pode se 

relacionar com o alfabetismo em saúde na DAC e em outras cardiopatias é pelo fato 

de que nessas doenças, diferentes mecanismos levam ao declínio cognitivo, que 

afeta negativamente a capacidade de aprender e aplicar novas informações em 

saúde162. No entanto, participantes com prejuízo cognitivo, avaliado pelo MEEM, 

foram excluídos do estudo. Nesse sentido, a relação entre tempo de diagnóstico e 

alfabetismo em saúde precisa ser explorada em futuros estudos. 

Marzec et al.223 encontraram alta prevalência de declínio cognitivo e de baixo 

alfabetismo em saúde em pacientes que deram entrada no serviço de emergência 

com episódio de SCA. Saczynski et al.224 verificaram que a função cognitiva sofre 

alterações já na transição do hospital para o domicílio em paciente que 
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experimentaram um episódio agudo de DAC e está associada ao alfabetismo em 

saúde.  

Sterling et al não encontraram associação entre numeramento e alfabetismo 

em saúde com cognição em pacientes com insuficiência cardíaca readmitidos após 

30 dias da alta hospitalar225. 

Não foram localizados estudos que analisaram o acesso prévio a orientações 

em saúde e o alfabetismo em saúde. Deve-se destacar inicialmente que menos de 

¾ da amostra reconheceram ter recebido algum tipo de orientação em saúde. Isso 

pode ser decorrente do viés de memória, pois o dado sobre orientações recebidas 

previamente foi dependente do autorrelato e da lembrança do participante em ter 

recebido tais orientações. Ainda, é possível que apesar de terem recebido 

orientações em saúde, os participantes não as tenham reconhecido como tal e por 

isso, afirmaram não tê-las recebido. 

Acredita-se, com base no modelo de Baker93, que o acesso a orientações 

específicas em saúde pode ter impacto positivo no nível de alfabetismo em saúde. 

No entanto, observou-se apenas associação do escore do S-TOFLHA com o relato 

de recebimento de orientações sobre exames. Os resultados acerca desta relação 

devem ser interpretados com cautela em função do viés de memória. Todavia, a 

relação entre os diferentes tipos de orientação recebidas como parte dos cuidados 

em saúde com o nível de alfabetismo em saúde deve ser melhor investigada. 

 

6.4 CONHECIMENTO SOBRE A DAC E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMO-

GRÁFICAS E CLÍNICAS 

 

No presente estudo, o escore médio do CADE-Q SV foi 12,3 ± 2,5 pontos. 

Ghisi et al.134 no processo de validação para população brasileira observou escore 

médio um pouco maior (13,1 + 2,6). Já no estudo de desenvolvimento e teste do 

CADE-Q SV realizado com pacientes do Toronto Rehabilitation Institute CR program, 

em Toronto no Canadá, o escore médio observado foi de 16,5 + 2,1133. É provável 

que a diferença observada nos escores tenham relação com fatores sociais, como o 

nível de educação formal, que era maior no estudo canadense em comparação com 

nossa amostra. 
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Outros estudos identificaram que tanto os pacientes chineses quanto 

brasileiros não apresentaram adequado conhecimento sobre a DAC avaliado pelo 

CADE-Q II. O escore médio foi de 45,7 ± 18,9 pontos em participantes chineses 

(idade média de 60,8 anos, 68% do sexo masculino) e 53,0 ±14,0 pontos em 

participantes brasileiros (idade média de 63,3 anos, 65,1% do sexo masculino)132,226. 

Em relação ao percentual de acertos e erros por item, vale destacar que o 

item 11 foi o que teve menor percentual de acertos em nossa amostra. No processo 

de validação para o português, este foi o único item adaptado à realidade brasileira, 

no qual os nomes de estatinas corriqueiramente utilizadas na América do Norte 

foram substituídos por nomes de medicamentos comuns no Brasil134. Análises 

psicométricas são necessárias para corroborar a ideia de que este seja um item 

difícil para os pacientes. 

De forma interessante, observa-se que todos os itens com mais de 80% de 

acertos tiveram média de clareza acima de 9 (0 – 10) no estudo de validação para o 

português, exceto o item 6, que teve média 8,5. Por outro lado, os itens com maior 

número de erros ou que os participantes não souberam responder tiveram média de 

clareza entre 8 e 8,8134. Ainda que os autores tenham considerado os itens válidos, 

é possível que esses itens necessitem ser revistos para que sejam claros para os 

diferentes estratos da população-alvo. 

O coeficiente do alfa de Cronbach no presente estudo para o CADE-Q SV foi 

de 0,47, considerado baixo em comparação com o estudo de validação do 

instrumento para o Brasil que apresentou consistência interna maior que 0,70134. De 

fato, o valor estabelecido para determinar se o valor aceitável de alfa é arbitrário, 

embora seja uma medida para demonstrar a qualidade de um instrumento de 

medida. Em relação a valores considerados baixos, argumenta-se que em certas 

circunstâncias, a despeito do baixo valor de alfa, o instrumento ainda pode se 

mostrar útil, uma vez que o ponto chave é que o escore obtido faça sentido e seja 

passível de ser interpretado227. Isso foi demonstrado no estudo de validação do 

instrumento para o Brasil134. 

O escore do CADE-Q SV apresentou associação significativa com as 

seguintes variáveis sociodemográficas e clínicas na análise bivariada: anos de 

ensino formal, renda per capta e orientações em saúde relacionadas a exames. 

Esses achados são consistentes com os estudos de Ghisi, Sandison e Oh133, Ghisi 
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et al.134, Lima et al. e Santos et al.132. Apenas as orientações em saúde não foram 

contempladas nesses estudos. 

No estudo de desenvolvimento e validação do CADE-Q SV com 132 

pacientes do Toronto Rehabilitation Institute CR program, os autores verificaram 

diferenças estatisticamente significativas com relação à escolaridade, e tempo de 

participação no programa de reabilitação cardíaca. Pacientes com menor nível 

educacional apresentaram conhecimento significativamente menor do que aqueles 

com ensino superior (p< 0,01). Em relação ao tempo de participação no programa de 

reabilitação cardíaca, os pacientes com até três meses de participação 

apresentaram conhecimento significativamente menor em comparação aos 

pacientes com quatro a seis meses de programa (p<0,05) 133. 

Ghisi et al.134 no processo de tradução e validação do instrumento para 

população brasileira evidenciaram associação significativa com a escolaridade, 

renda familiar, idade e condição clínica. Pacientes com menor nível educacional 

apresentaram menores escores no CADE-Q SV do que aqueles com ensino superior 

(p < 0,001), os participantes sem renda familiar ou com renda menor que um salário 

mínimo tinham menor conhecimento do que os que recebiam quatro ou mais 

salários mínimos por mês (p < 0,05). Os autores observaram também que 

participantes com menos de 65 anos tinham conhecimento significativamente maior 

do que aqueles com 65 anos ou mais (13,6 ± 2,4 vs 12,2 ± 2,8, p= 0,001). Pacientes 

que já haviam tido IAM ou arritmia apresentaram melhor desempenho no 

instrumento. 

Já Santos et al.132 no processo de validação do CADE-Q II para a população 

brasileira também observaram que maior escolaridade (p < 0,001), renda familiar (p 

< 0,001) e participação em programas de reabilitação cardíaca privados (p < 0,001) 

foram significativamente associados a maior escore no instrumento, sugerindo 

melhor conhecimento sobre a doença. E outro estudo verificou-se diferença 

significativa em relação ao escore do CADEQ com o nível educacional. Pacientes 

com até nove anos de ensino apresentaram menor escore no instrumento, quando 

comparados àqueles com 12 anos de estudo (27,5 pontos vs 37,0 pontos; p=0,004), 

classificados como conhecimento insuficiente e pouco conhecimento 

respectivamente. 

É reconhecido que disparidades econômicas geram diferenças sociais e de 

saúde, como condições de moradia e trabalho precários, menor escolaridade e até 
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mesmo menor acesso aos serviços de saúde224,228. Santos e Jacinto229 comungam 

dessa informação, e acrescenta que as formas pelas quais a renda afeta a saúde 

podem ser entendidas pela aquisição de bens e serviços de saúde, acesso aos 

serviços de saúde, condições de moradia e educação. Assim, indivíduos com baixa 

renda são propensos a terem menor conhecimento e compreensão sobre as 

informações em saúde. 

Sobre as orientações em saúde relacionadas a exames, não foram 

observados dados similares nos estudos encontrados, porém Ghisi et al.230 

mencionam que os programas de reabilitação cardíaca contribuem para a educação 

do paciente com DAC e em estudo observacional observaram maior escore no 

CADE-Q entre os pacientes que concluíram o programa de reabilitação cardíaca 

(p=0,02).  

 

6.5 CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO, ALFABETISMO EM SAÚDE E 

CONHECIMENTO SOBRE A DAC 

 

No presente estudo, observou-se correlação significativa, positiva e direta 

entre os escores da capacidade de autocuidado e do alfabetismo em saúde e que os 

participantes com alfabetismo em saúde inadequado tinham piores escores no 

ASAS-R. Esses resultados sugerem a relação direta entre autocuidado e alfabetismo 

em saúde. 

Outros estudos também encontraram diferenças na capacidade de 

autocuidado de acordo com o nível de alfabetismo em saúde. Como exemplo, Lu et 

al.24 em estudo já descrito anteriormente, observaram que pacientes com 

alfabetismo em saúde inadequado demonstraram chances significativamente 

aumentadas de não adesão ao estilo de vida saudável (p= 0,013) em comparação 

com aqueles com adequado alfabetismo em saúde24,231. 

Nossos resultados também mostraram que há uma correlação positiva e 

significativa entre o escore do ASAS-R e do CADE-Q SV. A literatura, no entanto, 

não é consensual acerca dessa relação15,23,124. 

Uma revisão integrativa analisou a relação entre familiaridade (awareness), 

conhecimento e comportamentos de estilo de vida saudável relacionados à DAC 

entre mulheres124. Alguns estudos incluídos na revisão verificaram que a 
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familiaridade e o conhecimento dos fatores de risco da DAC eram preditores da 

tomada de decisão e adesão a comportamentos saudáveis, como cessação do 

tabagismo, melhora dos hábitos alimentares, prática de atividade física e realização 

de exames anuais preventivos124,232,233. Já outros estudos mostraram que embora 

haja familiaridade e conhecimento sobre os fatores de risco para DAC, as 

participantes não relataram nenhuma ação para promover comportamentos 

saudáveis no estilo de vida234,235. 

Outro estudo observacional investigou o conhecimento, atitudes e práticas do 

paciente em relação à DAC em uma amostra de 369 pacientes (idade média 60,0 

anos, sexo masculino 42,4%) e observou que apesar dos participantes 

apresentarem conhecimento moderado sobre a doença, não se envolviam 

consistentemente em práticas preventivas. Menos de um terço da amostra relataram 

exercícios regulares ou consultas regulares a um médico. Os autores sugerem que o 

conhecimento adequado e atitudes positivas podem não ser suficientes para 

produzir as práticas preventivas em relação à DAC17. 

Não foi possível demonstrar a correlação entre S-TOFLHA e CADE-Q SV no 

presente estudo. Embora o conhecimento seja essencial para o desenvolvimento 

das habilidades de alfabetismo em saúde, muito provavelmente não é o único fator 

considerado19. Resultados semelhantes foram observados por Schrauben et al.15 

Esses autores analisaram a influência do conhecimento sobre doença renal e do 

alfabetismo em saúde no autocuidado. Seus dados mostraram que a média do 

escore de autocuidado não foi estatisticamente diferente ao se comparar aqueles 

com inadequado e adequado alfabetismo em saúde. 

Alguns estudos descrevem que o AS é um conceito multidimensional e deve-

se considerar também características demográficas, recursos disponíveis, 

capacidade cognitiva, fatores culturais, sociais, normas, crenças, contexto familiar, 

ambiente, comunidade e mídia, os quais influenciam o grau em que um indivíduo 

desenvolve e aperfeiçoa o AS. Acrescentam ainda que fatores sociais 

provavelmente exercem forte influência não apenas no desenvolvimento das 

habilidades do AS, mas também na maneira são utilizadas as informações 

processadas nos sistemas de saúde e nas interações com os prestadores de 

serviços de saúde88,236. 

De acordo com o modelo de equações estruturais, o conhecimento sobre a 

DAC parece não influenciar a capacidade de autocuidado, mas influencia o 
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alfabetismo em saúde. Por sua vez, o alfabetismo em saúde influencia a capacidade 

de autocuidado. Em outras palavras, poder-se-ia dizer que o conhecimento sobre a 

DAC é importante, mas não é suficiente para modificar diretamente a capacidade de 

autocuidado. 

Rodrigues et al.237 afirmam que o conhecimento é um conjunto de 

informações que o indivíduo precisa dominar para administrar sua condição de 

saúde. No entanto, somente o conhecimento não é suficiente para promover a 

mudança de comportamento que envolve ainda outras variáveis, tais como: 

escolaridade, tempo de diagnóstico, crenças relacionadas à saúde e à doença, 

apoio familiar e facilidade de acesso aos serviços de saúde, motivação, satisfação 

com os resultados comportamentais, autodeterminação, cultura, valores, contexto 

social e econômico60,61. 

Riegel et al.238 complementam que além desses aspectos supracitados, os 

hábitos, tomada de decisão, persistência em manter o comportamento ao longo do 

tempo, influência de pessoas próximas e fatores relacionados à doença, podem 

tornar o autocuidado extremamente difícil. 

Embora o conhecimento seja uma competência necessária para o 

autocuidado, não parece ser o único fator envolvido no processo educativo para 

mudança de comportamento13. O conhecimento associado à tomada de decisão 

compartilhada entre o paciente e profissional, respeitando os valores e crenças, 

somado à percepção de barreiras para o autocuidado, a motivação e as metas 

propostas em conjunto, podem levar também à adoção comportamentos adequados 

em saúde237,239. 

Sendo assim, Lee, Moser e Dracup240 recomendam que profissionais da 

saúde devem desenvolver estratégias educacionais para auxiliar a compreensão 

abrangente dos pacientes sobre a doença, seus sinais e sintomas bem como a 

importância do autocuidado, assim é provável que aceitem e aderem a mudança de 

comportamento e dotem efetivamente ações de autocuidado na vida diária. 

Por fim, observou-se no presente estudo que o conhecimento influenciou de 

forma importante o alfabetismo em saúde. O conhecimento é um subdomínio do 

modelo conceitual de alfabetismo em saúde proposto por Baker et al19, no qual as 

características individuais determinam o alfabetismo por meio da fluência de leitura, 

e do conhecimento prévio. Assim, o aumento do conhecimento pode contribuir para 
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a busca e o processamento da informação e dessa forma, predispõe que indivíduo 

tenha melhor desempenho no autocuidado. 

Von Wagner et al.241 corroboram de que o conhecimento prévio pode 

influenciar o alfabetismo em saúde. Em seu modelo de alfabetismo em saúde e 

ações em saúde, descrevem que o conhecimento é um fator individual que influencia 

os determinantes epidemiológicos e estruturais, bem como os determinantes 

sociocognitivos e psicológicos, mais especificamente na fase motivacional, que 

levam às ações em saúde. 

Ainda, o conhecimento precisa ser utilizado juntamente com a informação 

decodificada para que a pessoa atribua significado e realize inferências, pense 

criticamente e solucione problemas241. Adicionalmente, Paasche-Orlow e Wolf242 

mencionam que o conhecimento afeta a interação paciente e provedor de saúde, o 

que, por sua vez, influencia os resultados de saúde, ou seja, o conhecimento pode 

limitar ou facilitar a capacidade do indivíduo em procurar os serviços de saúde e 

comunicar suas necessidades aos profissionais. 

 

6.6 IMPLICAÇÕES E PERSPECTIVAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA, 

ENSINO E PESQUISA 

 

Os resultados deste estudo têm importantes implicações para a prática 

clínica, ensino de enfermagem e pesquisa. 

No que se refere à prática, esse estudo contribui para o entendimento da 

influência dos componentes de poder na capacidade de autocuidado. Considerando 

que a capacidade de autocuidado é influenciada pelo alfabetismo em saúde e anos 

de ensino formal, acredita-se que os programas de educação em saúde e 

orientações fornecidas aos pacientes não devem ser centradas no fornecimento de 

informações sobre a doença e seu manejo. Esse tipo de intervenção deve conter 

elementos que auxiliem o paciente a organizar as informações de maneira 

significativa e utilizá-las na tomada de decisão em saúde. Ainda, é preciso 

considerar que o nível educacional dos pacientes também influencia essa relação. 

Com relação ao ensino de enfermagem, é importante discutir com estudantes 

os fatores que influenciam a capacidade de autocuidado. Os estudantes, muitas 

vezes ávidos por melhorar as habilidades de autocuidado de seus pacientes, 
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colocam grande ênfase em estratégias educativas. Todavia, essas estratégias 

precisam ser balizadas de acordo com o nível de alfabetismo em saúde e nível 

educacional. Sendo assim, a incorporação no ensino desses conceitos e suas 

avaliações poderão sensibilizar estudantes e profissionais com relação à 

necessidade de customização de intervenções educativas para o autocuidado 

desses pacientes. 

No tocante à pesquisa, o presente estudo contribuiu para iniciar discussões 

na comunidade científica acerca de que o alfabetismo em saúde e não o 

conhecimento é um componente de poder na TEDAC. Ainda, a relação entre o 

alfabetismo em saúde e outros componentes de poder e sua influência na 

capacidade de autocuidado deve ser objeto de estudos futuros. Por fim, estudos que 

testem intervenções devem incorporar o alfabetismo em saúde como estratégia para 

melhorar a capacidade de autocuidado em pacientes com DAC são necessários. 

 

6.7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Esse estudo apresenta limitações que precisam ser levadas em consideração 

na interpretação dos resultados. O delineamento transversal não permite 

estabelecer a direcionalidade das associações encontradas. A amostragem por 

conveniência e proveniente de um único centro pode ter comprometido a 

heterogeneidade da amostra e, por conseguinte, limita a generalização dos 

resultados. Ainda, alguns dados foram obtidos por autorrelato, o que pode estar 

sujeito a viés de memória e desejabilidade social.  

Também não foi objeto deste estudo a investigação da participação dos 

pacientes em programas que poderiam ter contribuído para melhorar o 

conhecimento, o alfabetismo em saúde ou o autocuidado desses pacientes, o que 

pode ter influenciado nos resultados observados. 

Por fim, a confiabilidade da parte de numeramento do S-TOFLHA e do CADE-

Q SV foi baixa nesta amostra e deve ser considerada ao se interpretar os resultados 

deste estudo. Apesar da baixa confiabilidade, optou-se por prosseguir nas análises 

planejadas no projeto. Essa decisão considerou que os resultados obtidos por meio 

dos instrumentos representam o que é observado na prática clínica e que, durante o 

preenchimento dos instrumentos, os participantes não relataram dificuldades. Além 

disso, autores concordam que nem sempre valores insatisfatórios de alfa denotam 
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que há problemas no instrumento227,243. Particularmente, a confiabilidade desses 

instrumentos em seus estudos de validação foi satisfatória19,134. 
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7 CONCLUSÃO 

 
Os resultados deste estudo sugerem que há associação entre capacidade de 

autocuidado, o alfabetismo em saúde e o conhecimento sobre a doença em 

pacientes com DAC.  

Os participantes deste estudo tinham características sociodemográficas e 

clínicas semelhantes ao que é observado na literatura, capacidade de autocuidado 

satisfatória, alfabetismo em saúde inadequado e baixo conhecimento específico 

sobre a doença. 

No que tange às variáveis sociodemográficas e clínicas (FCB), conclui-se que 

houve pior desempenho: 

a) no ASAS-R entre participantes com idade mais avançada, menor 

escolaridade, sendentários, que não haviam recebido orientações sobre 

uso de medicamentos e sobre a doença, e que apresentaram pior 

desempenho no CADEQ-SV e no S-TOFHLA; 

b) no S-TOFHLA entre participantes com idade mais avançada, menor 

escolaridade, renda per capita mais baixa, com o diagnóstico da doença há 

mais tempo, que haviam se declarado de cor preta, aposentados ou 

desempregados e que não haviam recebido orientações sobre exames; e 

c) no CADE-Q SV entre participantes com menor escolaridade, renda per 

capita mais baixa e que não haviam recebido orientações sobre exames. 

Não se pode confirmar que o alfabetismo em saúde é um mediador da 

relação entre conhecimento e capacidade de autocuidado em pessoas com DAC. 
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APÊNDICE A - Instrumento de Caracterização Sociodemográfica e 

Clínica 

 

Nº instrumento:  Data da coleta dados:  Avaliador:  

PARTE A: Identificação 

Iniciais do 

participante: 

Procedência: ( ) área rural ( ) área 

urbana 

Registro hospitalar: 

PARTE B: Características sociodemogáficas 

Idade (em anos):                        DN: Sexo:  ( ) Feminino     ( ) Masculino  

Cor da pele: ( ) branca ( ) preta ( ) amarela ( ) parda  

Estado Civil: ( ) solteiro  ( )casado/amasiado ( )divorciado/separado  ( )viúvo  

Número de anos que frequentou ensino formal:                            

Situação Trabalhista: ( ) Trabalha e recebe proventos ( ) Trabalha e não recebe 

proventos  

( ) Não trabalha e recebe algum tipo de provento ( ) desempregado ( ) estudante 

Trabalho assalariado: ( ) Sim ( ) Não 

Rendimento mensal familiar (em reais):  Rendimento mensal per capita (em reais): 

Quantas pessoas dependem da renda familiar: 

PARTE C: Características clínicas 

Tempo decorrido desde o diagnóstico de 

DAC (em meses):  

Número de internações anteriores:  

Motivo das internações anteriores: ( ) Cardiológica  ( ) Não cardiológica  

Visita(s) ao serviço de emergência: ( ) não  ( ) sim  frequência: ____________ vezes.  

Motivo da(s) visita(s) ao serviço de emergência: ( ) Dor no peito ( ) Dispneia ( ) outras 

causas cardiológicas ( ) outras causas não cardiológicas 

Cirurgias cardíacas anteriores: ( ) Revascularização do miocárdio ( ) outras cirurgias do 

coração ( ) não realizou cirurgia cardíaca anteriormente 

Cateterismo ( ) Sim ( )  Não 

Medicamentos em uso: ( ) não ( ) sim, qual: _________________________________ 

Número de medicamentos: ____________________ 

Número de comprimidos: ______________________ 

Fuma (  ), já fumou (  ) ou nunca fumou (  ) ? Para quem fuma ou já fumou: Acha que 
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durante a vida já fumou 100 cigarros no total (ou seja, 5 maços) ( ) não ( ) sim 

Faz quanto tempo que parou de fumar? _______ 

Classificação: (  ) fumante   (  ) ex-fumante   (  ) não fumante 

Você toma bebidas alcoólicas? (  ) sim   (  ) não 

Para aqueles que responderem sim: Você toma bebidas alcoólicas todos os dias? (  ) 

sim   (  ) não 

Para aqueles que responderem sim: Qual tipo de bebida você toma? 

(  ) cerveja, quanto ____   (  ) vinho, quanto ____   (  ) destilados, quanto ____ 

Classificação: (  ) Consumo acima dos padrões recomendados 

(  ) Consumo dentro dos padrões recomendados 

(  ) Não consumidor 

Sedentarismo: ( ) não ( ) sim Dislipidemias: ( ) não ( ) sim, tempo: 

Hipertensão: ( ) não ( ) sim, tempo: Diabetes: ( ) não ( ) sim, tempo: 

Peso:             kg           altura:             m² IMC:                           m²/kg 

Antecedentes familiares (DAC): ( ) não ( ) sim, qual: 

Recebeu alguma orientação do profissional da saúde sobre: ( ) exames ( ) 

medicamentos ( ) doença coronariana ( ) cirurgia ( ) outros 

________________________  ( ) não recebeu orientação 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

para participantes do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

(IDPC) 

 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
TÍTULO DO ESTUDO: Autocuidado e alfabetismo em saúde nos pacientes com 

doença arterial coronariana  

Número do Participante da Pesquisa: ______________________ 
Iniciais do Participante da Pesquisa: _______________________ 
 

1) INTRODUÇÃO 

Antes de concordar em participar deste estudo é importante que você leia e 
entenda as explicações a seguir. O Comitê de Ética em Pesquisa deste hospital 
revisou os objetivos e a condução proposta para o estudo, tendo sido aprovado e 
recebeu parecer favorável a sua realização. 

 
2) CONVITE  

Meu nome é Ana Caroline da Costa, sou aluna de Mestrado da Escola de 
Enfermagem da USP e gostaria de convidar o (a) Sr 
(a)______________________________________ para participar da pesquisa 
intitulada “Autocuidado e alfabetismo em saúde nos pacientes com doença 
arterial coronariana”, desenvolvida por mim e orientada pela Profa Dra Rita de 
Cassia Gengo e Silva.  

 
3) FINALIDADE  

Pessoas com doenças no coração precisam desenvolver habilidades para cuidar 
da sua própria saúde como parte do seu tratamento. É possível que a facilidade que 
as pessoas têm para aprender e utilizar informações relacionadas à saúde influencie 
a capacidade que elas têm de cuidar da própria saúde. Por isso, o objetivo desta 
pesquisa é verificar se o grau de facilidade para aprender e utilizar informações 
sobre a saúde influencia a capacidade de cuidar da própria saúde. 

Para participar desta pesquisa, é preciso ter o diagnóstico de doença nas veias 
(artérias) do coração, ter mais de 18 anos, ser matriculado no ambulatório de 
coronariopatias do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, saber ler e ter bom 
funcionamento da memória e capacidade de concentração. Pessoas que não 
conseguem enxergar bem ou que não conseguem se comunicar não poderão 
participar desta pesquisa, porque terão dificuldades para responder os questionários 
que serão utilizados nesta pesquisa. 
4) DURAÇÃO ESPERADA PARA A PARTICIPAÇÃO 

O estudo terá início em julho de 2019 e duração de quatro meses. Sua 
participação, no entanto, será apenas no dia de hoje. Estimo que o tempo que 
gastaremos para completar toda a pesquisa é de 40 minutos. Você participará 
conforme descrito no item Procedimentos a seguir. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
Coordenadoria de Serviços de Saúde 

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 

Rubrica do Participante da Pesquisa:_________________        RUBRICA DO PESQUISADOR:_________________ 
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5) PROCEDIMENTOS  

Será necessário que você leia e assine este termo de consentimento antes que 
seja feito qualquer questionamento relacionado à pesquisa. Se concordar em 
participar deste estudo, você responderá a cinco questionários. Você poderá decidir 
se prefere responder aos questionários antes ou depois da consulta médica, como 
for melhor para você. Para garantir sua privacidade, nós vamos para um consultório.  

O primeiro questionário será utilizado para conhecer o funcionamento da sua 
memória e sua capacidade de concentração. Eu vou fazer algumas perguntas que 
você deverá responder e eu vou anotar as suas respostas. Você continuará na 
pesquisa se esse questionário mostrar que você tem um bom funcionamento da 
memória e capacidade de concentração. Caso não possa continuar, explicarei para 
você o motivo.  

O segundo questionário contém perguntas para que possamos conhecer as 
características gerais das pessoas que participarem desta pesquisa. Farei algumas 
perguntas para você, como idade, estado civil, escolaridade, situação trabalhista, 
renda familiar mensal, informações relacionadas ao seu diagnóstico e tratamento; se 
houver alguma informação que você não saiba responder, vou olhar seu prontuário 
para consegui-la.  

O terceiro questionário mostrará o quanto você tem facilidade para aprender e 
usar informações que os profissionais de saúde passam para você. Esse 
questionário contém algumas frases que você deverá completar de acordo com 
opções que serão fornecidas em cada pergunta no próprio questionário. Depois 
disso, vou entregar quatro cartões que contém informações que podem ser dadas a 
você no hospital. Você deverá ler as informações e sobre cada cartão farei algumas 
perguntas a você.  

O quarto questionário contém 15 afirmações sobre o cuidado que você deve ter 
com sua própria saúde. O quinto questionário tem 20 afirmações sobre seu 
conhecimento sobre a sua doença do coração. Você mesmo vai ler as afirmações e 
assinalar a resposta que considerar correta para cada afirmação.  

Esta pesquisa não trará benefícios diretos para você, mas sua participação 
poderá contribuir para um melhor conhecimento sobre a influência do alfabetismo 
em saúde no autocuidado e colaborar para aprimorar e estimular pesquisas sobre o 
assunto, que podem trazer melhorias na saúde de pessoas com a mesma doença 
que você tem. Os riscos relacionados à participação nesta pesquisa se referem à 
possibilidade de você ficar cansado ao responder às perguntas ou se sentir 
desconfortável por não saber responder alguma coisa. Se isso acontecer vamos 
interromper as perguntas e retomamos se você quiser, após a melhora do cansaço 
ou desconforto. 
6) SUAS RESPONSABILIDADES 

Se você se sentir cansado ou desconfortável, pode me avisar e nós poderemos 
continuar mais tarde, depois de você descansar ou se sentir mais confortável, ou 
poderemos interromper sua participação, se você achar que isso é o melhor a fazer. 

 
7) CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA/CONTATO COM O CEP 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso às pesquisadoras responsáveis 
para esclarecimento de dúvidas. No Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 
(IDPC) a pesquisadora responsável é a Enfermeira Ana Paula da Conceição que 
pode ser encontrada no endereço Avenida Dr. Dante Pazzanese, 500 – Prédio III 4ª 
Andar – CEP 04012-180 – São Paulo – SP – Telefones 11 5085-6359. A 

Rubrica do Participante da Pesquisa:_________________        RUBRICA DO PESQUISADOR:_________________ 
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pesquisadora principal é a Enfermeira Ana Caroline da Costa que pode ser 
encontrada no endereço Rua Nossa Senhora Aparecida, São Vicente, Itajubá, MG 
CEP 37502 074 ou pelo telefone (35) 9 9906-5544. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de 
Enfermagem da USP – Endereço - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – 
Cerqueira Cesar – São Paulo/SP CEP – 05403-000 Telefone- (11) 30618858 e-mail 
– cepee@usp.br ou com o CEP do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – Av. 
Dr. Dante Pazzanese, 500 – Prédio I – CEP 04012-909 – Telefone 11 5085-6040.  

O CEP é um grupo formado por profissionais capacitados que fazem a revisão 
ética inicial e contínua do estudo de pesquisa para manter sua segurança e proteger 
seus direitos. 

Se você procurar por atendimento emergencial em outro hospital ou se for 
necessária internação, avise o médico que você faz parte de um estudo de pesquisa 
realizado pela Escola de Enfermagem da USP e Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia. 

 
8) PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA/DESCONTINUAÇÃO  

1) Você tem garantida a liberdade de recusar sua participação na pesquisa por 

qualquer razão sem penalidade ou perda dos benefícios aos quais tem 

direito e sem qualquer efeito sobre seu tratamento futuro. 

2) Você tem garantida a liberdade de retirar seu consentimento (desistir de 

participar da pesquisa) em qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou 

sem que haja qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

instituição. 

3) Todas as informações coletadas são sigilosas e confidenciais. Somente a 

pesquisadora e a orientadora terão conhecimento dos dados. Portanto, 

garantimos a você o sigilo do seu nome durante a realização do estudo e na 

divulgação de seus resultados, que será realizada apenas nos meios 

científicos. Os dados obtidos neste estudo serão utilizados somente para 

esta pesquisa.  

4) A qualquer tempo você poderá ter acesso às informações sobre a pesquisa, 

seus procedimentos, riscos e benefícios, inclusive para tirar dúvidas pelos 

telefones/endereços acima citados. 

5) A participação nesta pesquisa é voluntária, não havendo custos ou 

compensações financeiras pela participação. 

6) Você receberá indenização se houver qualquer dano relacionado aos 
procedimentos realizados nesta pesquisa. 

 
9) DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

E ESCLARECIDO  
Discuti com a Enfermeira Ana Caroline da Costa sobre minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficam claros para mim quais são os propósitos do estudo, 
os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 
garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

Rubrica do Participante da Pesquisa:________________        RUBRICA DO PESQUISADOR:_________________ 
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voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 
perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 
neste Serviço. 

Ao assinar este termo de consentimento de forma voluntária não estarei abrindo 
mão de meus direitos legais. 

Este termo foi apresentado em duas vias. Recebi uma via rubricada e assinada 
em todas as páginas deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
Li e entendi as informações apresentadas nesse Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. Pude fazer perguntas e todas minhas dúvidas foram esclarecidas. 
 
 

Nome Paciente: ______________________________________________________ (letra de forma) 
 
 

_________________________________________________  DATA: __/___/____ 
Assinatura do Paciente       

 
 

Nome da Testemunha: ________________________________________________ (letra  de forma) 
 
 

__________________________________________________                   DATA__/__/___ 
Assinatura da Testemunha 

 
Nome do Pesquisador: ______________________________________________________ 
(Nome da Pessoa Autorizada da Equipe do Estudo que está Obtendo o Consentimento Livre e Esclarecido) 

 
___________________________________________________  DATA___/__/___ 
Assinatura do Pesquisador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Rubrica do Participante da Pesquisa:________________        RUBRICA DO PESQUISADOR:__________________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO 1 - ESCALA REVISADA PARA A AVALIAÇÃO DA AGÊNCIA 

DE AUTOCUIDADO (ASAS-R) 

 

Instruções: Marque a melhor resposta para cada uma das afirmações, 

segundo a numeração abaixo: 

 

1 = DISCORDO TOTALMENTE 
2 = DISCORDO 
3 = NÃO DISCORDO, NEM CONCORDO 
4 = CONCORDO 
5 = CONCORDO TOTALMENTE 
 

Itens Discordo 
Totalmente 

Discordo Não 
Discordo, 

Nem 

Concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

1. À medida que as circunstâncias da minha vida 

mudam, eu faço os ajustes necessários para 
permanecer saudável. 

1 2 3 4 5 

2. Se a minha capacidade de mobilidade diminuir, 
eu faço os ajustes necessários. 

1 2 3 4 5 

3. Quando preciso, eu  estabeleço  novas  
prioridades nas minhas decisões para permanecer 
saudável. 

1 2 3 4 5 

4. Eu frequentemente sinto falta de energia para 
me cuidar como eu sei que deveria. 

1 2 3 4 5 

5. Eu procuro melhores maneiras para me cuidar. 1 2 3 4 5 

6. Quando é preciso, eu consigo tempo para me 
cuidar. 

1 2 3 4 5 

7. Se eu tomo um novo medicamento, eu obtenho 
informações sobre os efeitos colaterais para melhor 
cuidar de mim. 

1 2 3 4 5 

8. No passado, eu mudei alguns dos meus velhos 
hábitos para melhorar a minha saúde. 

1 2 3 4 5 

9. Eu rotineiramente tomo decisões para garantir 
a minha segurança e de minha família. 

1 2 3 4 5 

10. Eu regularmente avalio a efetividade das coisas 
que eu faço para permanecer saudável. 

1 2 3 4 5 

11. Nas minhas atividades diárias, eu raramente 
dedico tempo para cuidar de mim. 

1 2 3 4 5 

12. Eu sou capaz de obter as informações de que 
preciso quando a minha saúde está ameaçada. 

1 2 3 4 5 

13. Eu peço ajuda quando não sou capaz de cuidar 
de mim. 

1 2 3 4 5 

14. Eu raramente tenho tempo para mim. 1 2 3 4 5 

15. Eu nem sempre sou capaz de cuidar de mim da 
maneira que eu gostaria. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 2 - MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 
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ANEXO 3 - SHORT TEST OF FUNCTIONAL HEALTH LITERACY IN 

ADULTS (S-TOFLHA) – INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 
 

 5 
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ANEXO 4 - SHORT TEST OF FUNCTIONAL HEALTH LITERACY IN 

ADULTS (S-TOFHLA) 

 

Parte 1 – compreensão de leitura 

PASSAGEM A 

 
Seu médico encaminhou você para tirar um Raio X do : ______________________. 

a) Estômago 
b) Diabetes 
c) Pontos 
d) Germes 

 
Quando vier para o _____________ você deve estar com o estômago ___________. 

a) Livro 
b) Fiel 
c) RaioX 
d) Dormir  

 

O exame de Raio X vai ______________ de 1 a 3 __________________. 

a) Durar 

b) Ver 

c) Falar 

d) Olhar 

 

A VESPERA DO DIA DO RAIO X: 

No jantar, coma somente um pedaço ____________________ de fruta. 

a) Pequeno 

b) Caldo 

c) Ataque 

d) Náusea 

Torradas e geleia, com _______________ ou chá.  

a) Lentes 

b) Café 

c) Cantar 

d) Pensamento 

 

 

a) Asma 

b) Vazio 

c) Incesto 

d) Anemia 

a) Camas 

b) Cabeça 

c) Horas 

d) Dietas 
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Após ______________, você não deve ___________ nem beber _____________.  

a) O minuto 

b) A meia noite 

c) Durante 

d) Antes 

Até _________________ o Raio X. 

a) Ter 

b) Ser 

c) Fazer 

d) Estar 

 

NO DIA DO RAIO X: 

Não tome _________________. 

a) Consulta 

b) Caminho 

c) Café da manhã 

d) Clinica 

 

Não __________________, nem mesmo ________________________.  

a) Dirija 

b) Beba 

c) Vista 

d) Dose 

Se você tiver alguma _______________, Ligue para ____________ de Raio X no nº 

222-2821 

a) Resposta 

b) Tarefa 

c) Região 

d) Pergunta 

 

a) Conhecer 

b) Vir 

c) Pedir 

d) Comer 

a) Tudo 

b) Nada 

c) Cada 

d) Algum 

a) Coração 

b) Respiração 

c) Agua 

d) Câncer 

a) O departamento 

b) Disque 

c) A farmácia 

d) O Dental 
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PASSAGEM B 

Eu concordo em dar informações corretas para ___________ receber atendimento 

adequado neste hospital.  

a) Cabelo 

b) Salgar 

c) Poder 

d) Doer 

Eu ____________ que as informações que eu _____________ ao médico. 

a) Compreendo 

b) Sondo 

c) Envio 

d) Ganho  

Serão muito _____________ para permitir o correto _____________. 

a) Proteínas 

b) Importantes 

c) Superficiais 

d) Numéricas  

Eu _______________ que devo relatar para o médico qualquer ___________ 

a) Investigo 

b) Entretenho 

c) Entendo 

d) Estabeleço 

Nas minhas condições dentro de _________ (10) dias, a partir do momento. 

a) Três 

b) Um 

c) Cinco 

d) Dez  

Em que me tornar ___________ da alteração. 

a) Honrado 

b) Ciente 

c) Longe 

d) Devedor 

a) Aprovar 

b) Arriscar 

c) Cumprir 

d) transmitir 

a) Agudo 

b) Hospital 

c) Mioma 

d) Diagnostico 

e)  

a) Alteração 

b) Hormônio 

c) Antiácido 

d) Custo 

e)  
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Eu entendo ____________ se EU NÃO me __________ ao tratamento.  

a) Assim 

b) Isto 

c) Que 

d) Do que  

Tenho _________ de __________ uma nova consulta _________ para o hospital.  

a) Brilho 

b) Esquerdo 

c) Errado 

d) Direito  

Se você __________ de ajuda para entender estar______________ 

a) Lavar  

b) Precisar 

c) Cobrir 

d) Medir 

Você deverá _________ uma enfermeira ou funcionária do _________ social.  

a) Relaxar 

b) Quebrar 

c) Aspirar 

d) Procurar 

Para ___________todas as suas _______________.  

a) Encobrir 

b) Esclarecer 

c) Desconhecer 

d) Esperar  

 

a) Alimentar 

b) Ocupar 

c) Dispensar 

d) Adaptar  

a) Solicitar 

b) Reciclar 

c) Falhar 

d) Reparar  

 

a) Contando 

b) Lendo 

c) Telefonando 

d) Observando  

a) Instruções 

b) Taxas 

c) Hipoglicemias 

d) Datas  

a) Tumor 

b) Abdome 

c) Serviço 

d) Adulto  

a) Pélvis 

b) Duvidas 

c) Tomografias 

d) Consoantes   
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Parte 2 – Compreensão Numérica 

 

Rótulo 1 – Inserido no frasco de medicamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rótulo 2 – Exame de Glicemia:  

 

 

 

 

 

 

Rótulo 3 – Cartão de consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Fabric.: 10/07/04                   Data Valid: 10/07/06  

Pac.: JOÃO CARLOS SILVA  

Dr.: André Marques  

 

Uso oral:  

AMPICILINA 250 mg 40 cáps.  

Posologia: Tomar uma cápsula a cada 6 horas 

 
Glicemia Normal: 70 a 99 mg/dl 

 
Sua Glicemia de hoje é de 120 mg/dl 

 

 

CARTÃO DE CONSULTA 

 

CLÍNICA: Endocrinologia / Diabetes LOCAL: 3.º andar 

  

Dia: Quinta-feira Data: 2 de abril HORÁRIO: 10:20 hs.  

Marcado por:  

 

NO DIA DA CONSULTA TRAGA SUA CARTEIRINHA 
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Rótulo 4 – Inserido no frasco de medicamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Fabric.: 08/07/04                            Valid.: 2 meses  

 

Pac. JOÃO CARLOS SILVA  

Dr. André Marques  

 

Uso oral:  

DOXICICLINA 100 mg 20 cáps.  

 

Posologia: Tomar a medicação com o estômago vazio, 

uma hora antes ou 2 a 3 horas depois da refeição, a menos 

que tenha recebido outra orientação do seu médico. 
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ANEXO 5 - CORONARY ARTERY DISEASE EDUCATION 

QUESTIONNAIRE – SHORT VERSION 

(CADE-Q SV) 

 

Instruções: Nas páginas a seguir, você será solicitado a responder até 20 questões 

verdadeiras/falsas relacionadas ao seu conhecimento sobre vários aspectos da 

doença cardíaca. Por favor, responda cada questão marcando Verdadeiro ou Falso. 

Sinta-se li re para marcar “Eu não sei” se  ocê não tem certeza de uma resposta. 

 

 
 

Afirmação Verdadeiro Falso Eu não sei 

1 
A doença cardíaca só acontece em pessoas 
idosas que fumam ou têm colesterol alto. 

 

 

 

 

 

 

2 
Mudanças no estilo de vida, como uma 
alimentação saudável, podem diminuir suas 
chances de desenvolver doenças cardíacas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3 
Angina é dor no peito ou desconforto no seu 
braço, costas ou pescoço.  

 

 

 

 

 

 

4 

O treinamento de resistência (levantar pesos ou 
usar bandas elásticas) pode fortalecer os 
músculos e ajuda a reduzir o açúcar no sangue.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5 
Comer mais carne e produtos lácteos é uma 
boa maneira de adicionar mais fibra à sua 
dieta. 

 

 

 

 

 

 

6 
Medicamentos como ácido acetilsalicílico (AAS) 
ajudam a previnir a formação de coágulos 
sanguíneos.  

 

 

 

 

 

 

7 
A única maneira eficaz de gerenciar o estresse é 
evitar pessoas que causem sentimentos 
desagradáveis. 

 

 

 

 

 

 

8 
Um aquecimento antes do exercício aumenta a 
frequência cardíaca e diminui sua chance de ter 
angina.  

 

 

 

 

 

 

9 
Alimentos preparados ou processados, 
como sopa enlatada e bacon, 
geralmente têm muito sal (sódio).  
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10 
Depressão é comum após um ataque cardíaco e 
aumenta a chance de ter outro ataque cardíaco. 

 

 

 

 

 

 

11 

Os medicamentos “estatinas” (como 
arteovastatina e sinvastatina) limitam a 
quantidade de colesterol que seu corpo 
absorve dos alimentos. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12 
Para ajudar a controlar a pressão arterial, coma 
menos sal e faça exercícios regularmente.  

 

 

 

 

 

 

13 
Se sentir desconforto no peito durante a 
caminhada, acelere para ver se ele desaparece.  

 

 

 

 

 

 

14 

Gordura trans é um tipo de gordura não saudável 
que é frequentemente encontrado em alimentos 
cozidos ou fritos.  

 

 

 

 

 

 

15 
A apneia do sono (pausa na respiração durante o 
sono) pode aumentar sua chance de ter outro 
ataque cardíaco. 

 

 

 

 

 

 

16 
Para controlar o colesterol, torne-se 
vegetariano e evite comer ovos.  

 

 

 

 

 

 

17 
Você está exercitando no nível certo quando sua 
frequência cardíaca está na zona alvo e você 
ainda pode conversar confortavelmente.  

 

 

 

 

 

 

18 
Você não pode evitar o diabetes com exercícios e 
alimentação saudável. 

 

 

 

 

 

 

19 
O estresse aumenta sua chance de ter um 
ataque cardíaco, tanto quanto a pressão alta e 
diabetes.  

 

 

 

 

 

 

20 
Para ajudar a reduzir a pressão arterial, coma 
alimentos saudáveis com mais frequência, como 
legumes, frutas e grãos integrais.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada por sua participação 
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ANEXO 6 - PARECER CONSUBSTANCIADO CEP/USP, PARECER N. 

3.224.569/2019 
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ANEXO 7 - EMENDA PARECER CEP/USP N. 3.574.294/2019 
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ANEXO 8 - PARECER CONSUBSTANCIADO CEP/IDCP N. 

3.490.032/2019 
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ANEXO 9 - EMENDA PARECER CEP/IDPC N. 3.670.079/2019 
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