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Santos MA. Fatores associados ao padrão de sono de pacientes com 
insuficiência cardíaca  [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, 
Universidade de São Paulo; 2010. 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca (IC) constitui hoje um dos maiores 
problemas de saúde pública em todo o mundo, com números crescentes em 
qualquer análise epidemiológica. Além de representar grande demanda aos 
serviços de saúde, é responsável por prejuízo na qualidade de vida das 
pessoas. Alterações do sono têm sido descritas como freqüentes e comuns 
entre os pacientes com IC, e também é um dos sintomas de mais incômodo 
para esta população. OBJETIVO: Descrever o padrão de sono em pacientes 
com IC e analisar associações do padrão de sono com as seguintes 
variáveis: sexo, idade, fadiga, fadiga ao esforço, atividade física, classe 
funcional, terapia medicamentosa, dispnéia e índice de massa corporal. 
MÉTODO: Estudo transversal descritivo, com uma amostra não 
probabilística de 400 pacientes ambulatoriais (idade média 57,8 anos, 
DP=11,6; 64,8% eram homens; escolaridade média de 6,1 anos, DP=3,9; 
82,5% em classe funcional II ou III) em tratamento de insuficiência cardíaca 
em um hospital de ensino. Os dados foram coletados por meio de entrevista 
em que os participantes responderam a um conjunto de instrumentos 
contendo: dados de demográficos e da insuficiência cardíaca; e avaliação do 
padrão de sono (Pittsburg Sleep Quality Index PSQI); de fadiga (Dutch 
Fatigue Scale – DUFS), fadiga ao esforço (Dutch Exertion Fatigue Scale), 
atividade física (International Physical Activity Questionnaire) e dados sobre 
dispnéia, tabagismo e terapia medicamentosa. Os instrumentos mostraram 
boa consistência interna na amostra deste estudo (no PSQI α = 0,73; na 
DUFS α = 0,90 e na DEFS α = 0,92).  Testes não paramétricos foram 
aplicados para analisar a associação do padrão de sono  com variáveis 
selecionadas e um modelo de regressão logística foi ajustado para investigar 
os preditores de maus dormidores.  RESULTADOS: O escore total médio no 
PSQI foi 8,70 (DP = 4,39); a prevalência de maus dormidores (PSQI > 5) foi 
de 68,5%; e 46,5% classificou o sono como ruim ou muito ruim. Escores 
mais elevados no PSQI ou categoria de mau dormidor foram associados 
com: sexo feminino (p=0,009); não empregados (p=0,013), fadiga (p=0,000), 
fadiga ao esforço (p=0,000), dispnéia (p=0,000)  e classes funcionais mais 
elevadas da IC (p=0,000). Dispnéia (OR = 3,23; IC95%1,72 – 6,07) e fadiga 
(OR = 3,45; IC95%1,82 – 6,49) associaram-se independentemente à 
categoria de mau dormidor. CONCLUSÕES: A proporção de maus 
dormidores entre os pacientes com IC está entre as mais altas nas doenças 
crônicas. Dispnéia e fadiga, sintomas comuns nessa enfermidade, 
aumentam significativamente a chance de ser mau dormidor. Portanto, o 
padrão do sono dos pacientes com IC deve ser rotineiramente avaliado.  

Palavras-chave: Enfermagem, Sono, Insuficiência Cardíaca, Fadiga, 
Dispnéia.  



 

 

Santos MA. Factors associated with sleep pattern of patients with heart 
failure   [dissertation]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de 
São Paulo; 2010. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Heart failure (HF) is one of the largest public health 
problems worldwide, with increasing numbers in any epidemiological 
analysis. Besides representing a large demand for health services, it is 
responsible for poor quality of life. Sleep disorders have been described as 
frequent and common among patients with HF, as well as one of the most 
troublesome symptoms for this population. OBJECTIVE: To describe sleep 
patterns in patients with HF and examine associations of sleep pattern with 
the following variables: gender, age, fatigue, fatigue on exertion, physical 
activity, functional class, drug therapy, dyspnea, body mass index, and 
smoking habits. METHODS: A cross sectional study, with a non-probability 
sample of 400 outpatients (mean age 57.8 years (SD = 11.6), 64.8% men, 
mean schooling = 6.1 years (SD = 3.9); 82.5% in functional class II or III) 
under treatment of HF in an academic hospital. Data were collected by 
interviews in which participants answered a set of tools including: 
demographic and heart failure data; and assessment of the sleep pattern 
(PSQI Pittsburgh Sleep Quality Index), fatigue ( Dutch Fatigue Scale - 
DUFS), fatigue on exertion (Dutch Exertion Fatigue Scale), physical activity 
(International Physical Activity Questionnaire), and data on dyspnea, 
smoking habits and drug treatment. Reliability coefficients of the tools in this 
study were adequate ( PSQI α = 0.73; DUFS α = 0.90; DEFS α = 0.92). 
Nonparametric tests were applied to analyze the association of sleep 
patterns with selected variables, and a logistic regression model was 
adjusted to investigate predictors of poor sleepers. RESULTS: The mean 
PSQI total score  was 8.70 (SD  4.39), the prevalence of poor sleepers 
(PSQI> 5) was 68.5% and 46.5% rated sleep as poor or very poor. Higher 
PSQI scores or poor sleeper category was associated with: female gender (p 
= 0.009), unemployement (p = 0.013), fatigue (p = 0.000), fatigue on exertion 
(p = 0.000), dyspnea (p = 0.000) and higher HF functional class (p = 0.000). 
Dyspnea (OR=3.23; CI 95% 1.72 to 6.07) and fatigue (OR= 3.45; CI 95% 
1.82 to 6.49) were independently associated with the poor sleeper category. 
CONCLUSIONS: The proportion of poor sleepers among patients with HF is 
among the highest rates in chronic diseases. Dyspnea and fatigue, commom 
symptoms in this illness, increase significantly the likelihood of  being a poor 
sleeper. Therefore, the sleep pattern of HF patients has to be routinely 
assessed.  

Key-words: Nursing, Sleep, Heart Failure, Fatigue, Dyspnea 
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APRESENTAÇÃO 

O foco de atenção da enfermagem são as respostas que as pessoas 

apresentam aos problemas de saúde. Sendo assim, o conhecimento dessas 

respostas é importante para a disciplina de enfermagem. 

Os pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) apresentam inúmeras 

respostas à sua condição primária que se expressam em várias esferas da 

experiência humana. Os diagnósticos de enfermagem referentes ao sono 

são comuns em pacientes de IC (Rausch et al., 2007; Chen, 2007; Redeker, 

2008). Estudos recentes ressaltam a importância dos distúrbios do sono com 

os processos fisiopatológicos associados com o desenvolvimento da IC, a 

diminuição da qualidade de vida e do desempenho funcional (Redeker, 

2008). 

A proposta deste trabalho foi estudar o padrão de sono em pacientes 

com insuficiência cardíaca, considerando que o distúrbio do padrão de sono 

é um dos diagnósticos de enfermagem aceitos pela NANDA-International 

(Nanda, 2010) e que não foram encontrados estudos sobre essa resposta 

em amostra de população brasileira. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos e a melhora das condições socioeconômicas 

têm propiciado aumento na expectativa de vida o que, por sua vez, tem 

favorecido o aumento das doenças crônico-degenerativas. Dentre elas 

destacam-se as do sistema cardiovascular que têm maior incidência nas 

faixas etárias mais avançadas (Zaslavsky, Gus, 2002). Entre as doenças 

crônico-degenerativas, destaca-se a insuficiência cardíaca que pertence ao 

grupo das doenças cardiovasculares e será o foco deste estudo. 

A Insuficiência cardíaca (IC) é a via final comum da maioria das 

doenças que acometem o coração, sendo um dos mais importantes desafios 

clínicos atuais na área da saúde. É uma síndrome complexa de caráter 

sistêmico, definida como disfunção cardíaca que ocasiona inadequado 

suprimento sanguíneo para atender necessidades metabólicas tissulares 

(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2009); é uma doença complexa 

resultante de alteração estrutural e/ou funcional cardíaca, que prejudica a 

capacidade dos ventrículos de se encherem ou ejetarem sangue 

(Braunwald, 1999; Bacal, Silva, 2007).  É a mais comum e cara doença 

crônica entre os idosos em países em desenvolvimento (Lloyd-Jones et al., 

2009). A IC constitui hoje um dos maiores problemas de saúde pública em 

todo o mundo, trata-se de um problema em progressão. 

Sua prevalência é estimada em 2,3% na população geral e 0,4% a 

2% na população européia; cerca de 5 milhões de pessoas nos EUA têm IC 

e a condição resulta em cerca de 300.000 mortes todo ano (Remme, 

Swedberg, 2001; Albanesi Filho, 2005).  Segundo as diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (2009), a IC apresenta um aumento na sua 

incidência no Brasil e no mundo. Os índices de hospitalização por IC 

dobraram nas duas últimas décadas. No ano de 2007, as doenças 

cardiovasculares representaram a terceira causa de internações no Sistema 

Único de Saúde (SUS), com 1.156.136 hospitalizações. A IC é a causa mais 

freqüente de internação por doença cardiovascular. 
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Em 2007, a IC foi responsável por 2,6% das hospitalizações e por 

6,3% dos óbitos registrados pelo SUS-MS no Brasil, consumindo 3% do total 

de recursos utilizados para atender todas as internações realizadas pelo 

Sistema (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2009). É possível que os 

progressos na terapia médica e cirúrgica da IC, bem como o envelhecimento 

populacional, tenham contribuído para aumentar a taxa de internação nos 

casos mais avançados da doença, os quais ainda podem ser agravados pela 

coexistência de outras doenças crônicas. 

O serviço de saúde suplementar no Brasil vem se expandindo e hoje 

1 em cada 5 brasileiros é por ele atendido (Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, 2009). Os dados sobre atendimentos ambulatoriais e 

hospitalares por IC neste cenário não estão disponíveis. 

No Brasil, a principal etiologia da IC é a cardiopatia isquêmica crônica 

associada à hipertensão arterial. Em determinadas regiões geográficas do 

país e em áreas de baixas condições sócio-econômicas, ainda existem 

formas de IC associadas à doença de Chagas, endomiocardiofibrose e a 

cardiopatia valvular reumática crônica (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

2009). 

Esses dados refletem a relevância da IC não apenas como doença e 

suas conseqüências clínicas, mas como preocupante questão de ordem 

sócio-econômica quando se posiciona como uma das principais motivadoras 

de internação hospitalar e absenteísmo. 

O diagnóstico da doença é clínico, laboratorial e por imagem. A 

avaliação clínica dará conta de buscar os sinais e sintomas, antecedentes 

patológicos e fatores predisponentes; os dados laboratoriais irão identificar a 

gravidade e outras condições clínicas associadas, e os exames por imagem 

trarão dados anatômicos e funcionais do coração.  Na maioria das formas de 

IC, a redução do débito cardíaco é responsável pela inapropriada perfusão 

tecidual. De início este comprometimento do débito cardíaco se manifesta 

durante o exercício, e com a progressão da doença ele diminui no esforço 

até ser observado sua redução no repouso (Sociedade Brasileira de 
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Cardiologia, 2009). Os sintomas do paciente com IC incluem a dispnéia e a 

fadiga, predominantemente durante o exercício. Outros sintomas possíveis 

são a dispnéia paroxística noturna, a ortopnéia, o edema de membros 

inferiores e a tosse noturna (Braunwald, 1999).  

A IC crônica tem sido classicamente categorizada com base na 

intensidade de sintomas em 4 classes propostas pela New York Heart 

Association (NYHA) em 1964 e utilizadas até a atualidade ( Braunwald, 

1999; Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2009). Essas classes estratificam 

o grau de limitação imposto pela doença para atividades cotidianas do 

indivíduo; vale dizer, portanto, que essa classificação além de possuir 

caráter funcional, é também uma maneira de avaliar a qualidade de vida do 

paciente frente a sua doença. As quatro classes propostas são:  

Classe I: ausência de sintomas (dispnéia) durante atividades 

cotidianas. A limitação para esforços é semelhante à esperada em 

indivíduos normais; 

Classe   II: sintomas desencadeados por atividades cotidianas; 

Classe  III: sintomas desencadeados em atividades menos intensas 

que as cotidianas ou pequenos esforços; 

Classe IV: sintomas em repouso. 

Vale notar que essa categorização tem como base de referência para 

sua gradação as atividades cotidianas, que são variáveis de um indivíduo 

para outro, o que confere subjetividade a essa medida. Além do valor 

prognóstico da classe funcional aferida em avaliação inicial de pacientes, 

sua determinação serve para avaliar resposta terapêutica e contribuir para a 

determinação do melhor momento para intervenções (Sociedade Brasileira 

de Cardiologia, 2009).  

A limitação funcional pode acarretar comprometimentos de ordem 

psicológica e social, com perdas na qualidade de vida. As atividades diárias 

serão dificultadas pelas repercussões físicas provocadas pela doença e seu 

tratamento. 
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O tratamento da IC é farmacológico e não farmacológico. A 

abordagem farmacológica utilizada atualmente são os inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (ECA), digitálicos e beta bloqueadores 

(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2009). As medidas não farmacológicas 

dizem respeito à mudança no estilo de vida, especialmente em relação a 

dieta e atividade física (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2009). 

A IC têm diferentes impactos na qualidade de vida dos pacientes, 

mesmo que estejam sob tratamento. Mudanças na identidade, na função 

social e na capacidade física são experiências comuns em pacientes com IC 

(Joahansson et al., 2006; Santos et al., 2009), o que influencia diretamente o 

desempenho de suas atividades diárias (Joahansson et al., 2006; Manochia 

et al., 2001). A falta de cura e o prognóstico ruim da doença têm sido de 

progressivo interesse na pesquisa sobre a qualidade de vida desses 

pacientes.  

A cronicidade da IC faz com que o paciente conviva e se submeta ao 

tratamento de uma doença para a qual não se obterá cura, não ficará isento 

do seu agravamento e ainda poderá não estar completamente livre da 

sintomatologia que trará prejuízos à sua qualidade de vida (Joahansson et 

al., 2006; Fini, 2008). 

Esses prejuízos na qualidade de vida são decorrentes de vários 

fatores, especialmente de sintomas próprios da IC. Freqüentemente, esses 

pacientes têm suas funções limitadas pela dispnéia e fadiga, sintomas de 

pior evolução com o avançar da doença (Guimarães et al., 1999; Ekman et 

al., 2005). 

As alterações do sono têm sido descritas como freqüentes e comuns 

entre os pacientes com IC. Estudos em populações com afecções 

cardiovasculares sugerem que o sono pobre influencia na qualidade de vida 

(Manochia et al., 2001; Bronstrom et al., 2001; Redeker, Hilkert, 2005; 

Phillips, 2005; Riegel, Weaver, 2009), além de ser um dos sintomas de mais 

incômodo para essa população (Zambroski et al., 2005). Pessoas com IC 

apresentam a quantidade e a qualidade do sono significantemente menor do 
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que pessoas sem IC (Riegel, Weaver, 2009). O sono de má qualidade pode 

ser suficiente para comprometer a cognição a ponto de interferir nas práticas 

de auto-cuidado. Sendo assim, o sono inadequado pode contribuir para 

qualidade de vida prejudicada por relatos de saúde ruim e maior risco de 

hospitalização não planejada. 

Os distúrbios de sono podem estar associados com outras variáveis 

próprias do paciente com IC. Sabe-se, por exemplo, que os distúrbios 

respiratórios relatados durante o sono, incluindo a respiração Cheyne-Stokes 

com apnéia central e a apnéia obstrutiva do sono afetam a função cardíaca 

dos pacientes com IC (Phillips, 2005; Chen et al., 2007); que o estresse 

psicológico e ansiedade, causados pela progressão da doença, podem 

afetar o sono, bem como  a fadiga física e mental, freqüentes entre os 

pacientes com IC (Redeker, Hilkert, 2005). Há ainda de se considerar os 

prejuízos econômicos que a restrição/prejuízo do sono traz à sociedade 

(Colten, Altevogt, 2006). 

Considerando que o sono é importante para a manutenção da 

qualidade de vida e que, nos pacientes com IC ele está prejudicado, este 

estudo teve como tema central o sono em pacientes com insuficiência 

cardíaca. 

Em busca bibliográfica realizada em abril de 2010 no PubMed 

utilizando o MESH como “major topic” com os descritores “SLEEP” e 

“HEART FAILURE” ("Heart Failure"[Majr] AND "Sleep"[Majr]) foram 

localizadas 27 referências.  A análise dos títulos e resumos mostrou que 

apenas 13 eram de pesquisas sobre características objetivas ou subjetivas 

do sono em pacientes com IC, permitindo explorar as variáveis 

potencialmente associadas aos distúrbios do sono.  

O conteúdo dessas publicações está sintetizado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Descrição dos estudos sobre sono e insuficiência cardíaca. São Paulo, 
2010. 

Autor/Ano Objetivo Método Principais resultados 

Soll, 2009 Avaliar a resposta 
hemodinâmica e 
respiratória ao ângulo do 
sono em pacientes com 
IC estável 

- 25 pacientes 

- polissonografia 

- Eletrocardiograma 

- variação do ângulo para 
dormir: 0, 15, 30 e 45 graus 

A mudança do ângulo de 
dormir resulta numa 
diminuição significativa  
nas apnéias de Cheyne-
Stokes, porém não estão 
relacionadas com 
mudanças 
hemodinâmicas. 

Yeh,2008 Analisar os efeitos de um 
programa de exercícios 
Tai Chi  no estado do 
sono em pacientes com 
IC 

- 18 pacientes 

- análise retrospectiva de grupo 
experimental e controle 

- Eletrocardiograma 24h 

- ETST (percentagem da 
estimativa do tempo total do 
sono) 

Exercícios de Tai Chi 
melhoram o sono de 
pacientes com IC. 

Zilberman,2007 Analisar se a correção 
da anemia melhora os 
distúrbios respiratórios 
de sono em pacientes 
com IC 

- 38 pacientes 

- estudo transversal 

- tratamento com eritropoietina  
e questionário para avaliação 
da sonolência diurna (Epworth 
Sleepiness Scale) durante os 3 
meses do tratamento 

Melhora/correção da 
anemia está associada 
com redução dos 
distúrbios respiratórios de 
sono e melhora da 
sonolência diurna. 

Redeker,2006 Analisar as 
características do sono 
em pacientes com e sem 
IC 

- estudo caso controle 

- 59 pacientes em cada grupo 

- PSQI - Pittsburgh Sleep 
Quality Index (instrumento de 
auto-avaliação do sono) 

- Epworth Sleep Scale (para 
avaliar sonolência) 

Pacientes com IC tiveram 
pior qualidade de sono 
que pacientes sem IC 
(p=0,017) 

Em 4 dos 7 componentes 
do PSQI os pacientes com 
IC tiveram piores escores 
que os controles. 

Redeker, 2005 Analisar a associação da 
qualidade, duração e 
evolução do sono com 
desempenho funcional e 
mental de pacientes com 
IC estável 

- 61 pacientes 

- estudo descritivo, transversal 

- Actígrafo de pulso para 
avaliar duração e continuidade 
do sono 

- PSQI (Pittsburg Sleep Quality 
Index) 

- SF 36 – Health Survey ( 
estado emocional/mental) 

Continuidade e qualidade 
do sono são associadas 
com o desempenho 
funcional e com a saúde 
mental independente de 
sexo, idade e 
comorbidades. 

Skobel, 2005 -Avaliar sono e seus 
efeitos na qualidade de 
vida de pacientes com IC 

- 69 pacientes  

- observados por 8 meses 

- Polissonografia 

-  BDI (Beck Depression 
Inventory) 

- PSQI (Pittsburg Sleep Quality 
Index) 

- SF 36 Health Survey 

Há associação entre pior 
qualidade de sono e 
depressão. 

PSQI: 37% eram maus 
dormidores. 

Yamazaki,2005 Examinar se a inibição 
simpática central 
melhora a qualidade do 
sono em pacientes com 
IC 

-Eletrocardiograma durante o 
sono 

- 14 pacientes e 13 controles 

- administração de um agonista 
adrenérgico (guanfacine) e 
análise da relação das fases 
REM / não REM do sono 

Inibição simpática central 
melhora ritmo circadiano 
sugerindo benefício na 
qualidade de sono em 
pacientes com IC crônica.  
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Brostrom,2003 Descrever situações  que 
influenciam na qualidade 
de sono de pacientes 
com IC 

- estudo qualitativo 

-25 pacientes 

- Entrevista por especialista 

Ansiedade, limitações 
respiratórias e micção 
noturna são fatores que 
influenciam na qualidade 
de sono.  

Krachman,1999 Comparar os efeitos da 
terapia com oxigênio e 
terapia com Continuous 
positive airway pressure 
(CPAP) na IC 

- estudo prospectivo, 
randomizado 

- 25 pacientes em cada grupo 

- questionário de sono, nível de 
saturação de oxigênio e 
Eletroencefalograma 

-oxigenioterapia e Continuous 
positive airway pressure 
(CPAP) 

Não houve diferença 
significativa entre as 2 
modalidades. 

 

Staniforth, 1998 Avaliar os efeitos da 
terapia com oxigênio na 
qualidade de sono em 
pacientes com IC 

- estudo cross-over , duplo-
cego 

-11 pacientes com respiração 
Cheyne-Stokes 

- polissonografia 

-Epworth Sleepiness Scale 

97% tinham apnéia de 
origem central 

Terapia com oxigêncio 
reduziu tempo de apnéia. 

Hanly, 1996 Avaliar a síndrome das 
pernas inquietas e seus 
efeitos no sono de 
pacientes com IC 

- 23 pacientes e 9 controles 

- polissonografia 

- Epworth Sleepiness Scale 

- Multiple Sleep Latency Test 
(MSLT) 

Síndrome é alta em 
pacientes com IC (52%), é 
maior que nos controles 
(11%); maior intensidade 
da síndrome está 
associada com pior 
qualidade do sono.  

Hanly, 1995 Determinar se pacientes 
com IC que desenvolvem 
Cheyne Stokes  durante 
o sono têm sonolência 
excessiva diária 

- 3 grupos 

- estudo transversal 

- 7 pacientes com IC e Cheyne 
Stokes; 7 com IC e sem 
Cheyne Stokes; 9 controles  

- polissonografia 

- Escala para avaliar 
sonolência durante o dia 

Pacientes com IC e 
Cheyne Stokes têm piores 
indicadores de sono que 
pacientes com IC sem 
Cheyne Stokes. 

 

Steens,1994 Documentar os efeitos 
da inalação de CO2 no 
Cheyne-Stokes em 
pacientes com 
insuficiência cardíaca 
estável 

-6 pacientes 

- polissonografia por 3 noites 

-inalação controlada de dióxido 
de carbono (CO2) 

Inalação controlada de 
dióxido de carbono (CO2) 
erradica o Cheyne-Stokes 
durante a polissonografia 
em pacientes com IC 
estável.  

Os estudos no Quadro 1 tratam predominantemente de análises de 

qualidade/padrão de sono em pacientes com insuficiência cardíaca 

utilizando diferentes formas de mensuração. Associação do sono com outras 

variáveis como: depressão (Skobel et al., 2005), ansiedade (Bronstrom et al., 

2003), distúrbios respiratórios (Krachman et al., 1999; Staniforth et al., 1998; 

Hanly, Zuberi-Khokhar, 1995; Steens et al., 1994) estão presentes; bem 

como alguns estudos de intervenção (Yeh et al., 2008; Yamazaki et al., 

2005). 
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Em busca realizada em abril de 2010, no Banco de Teses da Capes, 

com os descritores “SONO” E “INSUFICIÊNCIA CARDÍACA”, foram 

encontradas 25 teses/dissertações e somente 4 atendiam a proposta desta 

revisão (Quadro 2). Os estudos excluídos tratavam na sua maioria de 

comparação de testes específicos para avaliação respiratória durante o sono 

e estudos experimentais em outras populações. 

Quadro 2 - Dados das teses/dissertações selecionadas sobre sono e insuficiência 
cardíaca. São Paulo, 2010. 

Autor/Ano Objetivos Método Principais resultados 

Fini, 2008 Caracterizar a fadiga em 
pacientes com IC e 
comparar sua freqüência 
e intensidade em 
voluntários sem a doença 

- estudo descritivo-
exploratório 

- 300 pacientes 
ambulatoriais e 64 
voluntários sem a doença 

- Instrumentos com escalas 
de medida de fadiga, 
depressão,atividade física 
e outros itens. 

Houve associação entre 
fadiga ao esforço e 
distúrbios do sono. 

 

Sá,2006 Estudar o sono, 
quantificar os valores 
espirométricos e avaliar a 
força da musculatura 
respiratória dos pacientes 
com IC 

- estudo transversal 

- 13 pacientes com IC 

- Polissonografia 

- Espirometria 

- Manovacuometria 

84,6% apresentaram 
apnéia obstrutiva central 

Não houve correlação 
entre as variáveis 
estudadas. 

Uchiyama,2005 Estudar a desaturação da 
oxihemoglobina durante o 
sono em pacientes com 
IC 

- estudo transversal 

- 15 pacientes 

- oximetria digital noturna  

- Índice de Massa Corporal 
(IMC) 

- Quanto maior o IMC e a 
idade, maior o prejuízo 
na saturação de O2 
durante o sono. 

Silva,2004 Determinar prevalência de 
distúrbios respiratórios do 
sono em pacientes 
ambulatoriais com IC. 

- estudo transversal 

- 89 pacientes 

- polissonografia 

56% dos pacientes 
apresentaram distúrbios 
respiratórios do sono 
(46% respiração Cheyne-
Stokes e 10% apnéia 
obstrutiva) 

Os distúrbios 
respiratórios do sono não 
se associaram a pior 
prognóstico. 

Os homens 
apresentaram distúrbios 
respiratórios do sono 
mais graves e pior 
qualidade de sono do que 
as mulheres. 
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Dos estudos das teses e dissertações, podem-se destacar as 

seguintes variáveis associadas ao sono: distúrbios respiratórios (Sá, 2006; 

Silva, 2004), índice de massa corporal e idade (Uchiyma, 2005), e sexo 

(Silva, 2004). 

A procura no LILACS, com os mesmos descritores de assunto, trouxe 

9 estudos, que não foram considerados relevantes para esta revisão: 

distúrbios respiratórios associados a IC (como apnéia, asma, cheyne-

stokes), monitorização da pressão arterial e analgesia na IC. 

Os estudos analisados mostram que alguns sintomas da IC estão 

entre os fatores associados aos distúrbios do sono (Redeker, Stein, 2006). E 

por isso é importante considerá-los nos estudos sobre o sono e IC. 

A fadiga é uma das manifestações freqüentes na IC, além de ser 

significativamente relacionada com a evolução desfavorável da doença 

(Ekman et al., 2005).  Estudo recente realizado com pacientes com IC 

mostrou que o distúrbio do sono foi estatisticamente associado a todas as 

variáveis de fadiga, sendo que intensidades de fadiga e de fadiga ao esforço 

foram mais altas entre os pacientes com distúrbio do sono (Fini, 2008). 

Assim como a fadiga, a dispnéia é um sintoma comum na IC (Skobel et al., 

2005) e chega a ser apontada, pelos pacientes, como a própria causa da 

fadiga (Ramasamy et al., 2006; Riegel, Weaver, 2009). 

Pacientes com IC, freqüentemente, têm a atividade física limitada pela 

dispnéia e fadiga, mesmo quando assintomáticos em repouso. 

Conseqüentemente, esses pacientes, quando comparados a pessoas sem 

IC, apresentam baixa tolerância ao exercício físico e acentuadas respostas 

metabólicas e respiratórias para a mesma intensidade de trabalho 

(Bronstrom et al., 2004; Uren, Lipkin, 1992). Porém, encontrou-se apenas 

um estudo com amostras de pacientes com IC que sugere associação entre 

atividade física e sono, ao mostrar que a prática de Tai Chi Chuan melhora a 

qualidade do sono (Yeh et al., 2008). Sendo assim, estudos de associação 
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entre atividade física e sono seriam de grande importância para proposta de 

melhora na qualidade de vida desses pacientes. 

Além dos sintomas da doença, há associação das alterações do sono 

com outros fatores que têm sido estudados nos pacientes com IC, como por 

exemplo: sexo, idade e outras variáveis clínicas (Redeker, Hilkert, 2005; 

Silva, 2004; Bronstrom et al., 2004; Riegel, Weaver,  2009; Sá, 2006; Uren, 

Lipkin,  1992; Uchiyma, 2005).  

Quanto às variáveis clínicas, o grau de agravamento da IC deve ser 

considerado no estudo do sono, pois admite-se que a qualidade do sono 

seja pior em classes funcionais mais elevadas (Príncipe-Rodriguez et al., 

2005). Outro fator a ser considerado é a saturação de O2 durante o sono 

(Uchiyama, 2005), que aparentemente está associado aos distúrbios 

respiratórios que acompanham a IC como, por exemplo, a apnéia central do 

sono, ou respiração Cheyne-Stokes (Uren, Lipkin, 1992; Hanly, Zuberi-

Khokhar, 1995; Sá, 2006; Ramasamy et al., 2006).   

A terapia medicamentosa tradicional, baseada no uso de digital e 

diurético, permite obter melhora na função cardíaca e sintomatologia (Uren, 

Lipkin, 1992; Riegger et al., 1999). No entanto, o regime terapêutico 

comumente usado na IC pode contribuir para um sono de má qualidade 

(Qureshi, Lee- Chiong, 2004). Há relato de que o uso de algumas classes de 

beta-bloqueadores tem efeitos piores nas características do sono (Yilmaz et 

al., 2008), possivelmente por provocarem diminuição na produção noturna 

de melatonina (Zisapel, 2007). 

Os transtornos do sono consistem em uma das principais 

sintomatologias do transtorno depressivo e o humor depressivo é freqüente 

na IC (Freedland, Carney, 2000; Chellapa, Araújo, 2007; Leetge-Lesman et 

al., 2008). Diversos estudos sobre as alterações dos padrões do sono têm 

auxiliado sobremaneira na compreensão dos mecanismos neurobiológicos 

da desregulação do humor no transtorno depressivo. Um total de 80% dos 

pacientes com depressão apresenta alterações tanto na quantidade como da 

qualidade do sono, com queixas freqüentes de insônia, havendo dificuldade 



Introdução  

Mariana Alvina dos Santos 

 

24 

de iniciar e manter o sono (Chellapa, Araújo, 2006). Como a depressão e 

sono são associados em diferentes amostras, é importante estudar a 

associação entre essas variáveis nos pacientes com IC.  

Os distúrbios respiratórios têm importante papel na qualidade do sono 

também em outras populações que não os pacientes com IC. Episódios 

recorrentes de obstrução total (apnéia) ou parcial (hipopnéia) da via aérea 

superior durante o sono ocorrem principalmente em indivíduos obesos. O 

progressivo aumento da prevalência do sobrepeso e obesidade na 

população contribui para maior prevalência dos distúrbios do sono em 

população geral (Sousa et al., 2008). Assim, o peso corporal é uma variável 

importante nos estudos de sono entre os pacientes com IC. 

Doença de impacto pessoal, familiar, social e econômico, a IC 

ocupará espaço ainda maior num futuro próximo. O aumento da 

perspectiva/qualidade de vida dos pacientes portadores dessa doença 

crônica requer estudos que descrevam os sintomas ou fatores a ela 

associados, nos quais possam ser pautadas propostas de intervenções para 

reduzi-los. 
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2 OBJETIVOS 

Considerando a importância do sono na qualidade de vida das 

pessoas; que na IC os problemas de sono podem estar associados a outros 

sintomas e que não se localizaram pesquisas sobre sono em amostras de 

brasileiros com IC, este estudo tem os seguintes objetivos: 

2.1 GERAL: 

Descrever o padrão de sono em pacientes portadores de IC. 

2.2 ESPECÍFICOS: 

Analisar associações entre padrão de sono com as seguintes 

variáveis: sexo, idade, fadiga, fadiga ao esforço, atividade física, classe 

funcional, terapia medicamentosa, dispnéia e índice de massa corporal. 

Investigar a contribuição de variáveis sociais e clínicas (sexo, idade, 

fadiga, fadiga ao esforço, atividade física, classe funcional, terapia 

medicamentosa, dispnéia e índice de massa corporal) para a qualidade do 

sono. 
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3 MÉTODO 

Este foi um estudo transversal, descritivo, realizado no ambulatório de 

insuficiência cardíaca do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, uma 

autarquia do Governo do Estado de São Paulo, associada à Universidade de 

São Paulo para fins de ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de um 

hospital-escola especializado em cardiologia, localizado na cidade de São 

Paulo. 

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia foi fundado em 1954, 

possui atualmente 496 leitos e é tido como um dos maiores hospitais de 

cardiologia da América Latina.  

O ambulatório pertence à Divisão Clínica e possui 100 salas para 

atendimento em diferentes especialidades cardiológicas: Coronariopatias, 

Miocardiopatias, Doença de Chagas, Trasnplante Cardíaco/Cardio-

Pulmonares, Hipertensão Arterial, Valvopatias, Cardiopatia e Gravidez, 

Cardiopatias Congênitas,  Doenças Vasculares Periféricas, Cardiogeriatria, 

Cardiologia do Esporte, Angioplastia Coronária, Pós-operatório de Cirurgias 

Coronárias, Pós-operatório de Valvopatias, Pós-operatório de Cardiopatias 

Congênitas,  Emergências Cardiovasculares, Arritmias Cardíacas, 

Eletrofisiologia, Marcapassos e Desfibriladores. Existem ainda outras 

especialidades médicas de apoio ao atendimento cardiológico como: 

Neurologia, Transplante Renal/Nefrologia, Pneumologia, Endocrinologia, 

Transplante Hepático, Ginecologia/Obstetrícia, Nutrologia e Anestesia. 

A coleta de dados foi realizada em uma sub-unidade desse grande 

ambulatório, denominada ambulatório de insuficiência cardíaca, onde são 

atendidos pacientes com disfunções ventriculares multicausais e também 

aqueles em programa para transplante cardíaco. 
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3.1 CASUÍSTICA 

O estudo foi realizado com amostra, não probabilística, de 400 

pacientes em acompanhamento clínico ambulatorial de insuficiência 

cardíaca.  

O tamanho da amostra de pacientes para este estudo foi calculado 

com base em estimativas de prevalência de maus dormidores (PSQI > 5) 

entre os pacientes com IC. Num estudo com 59 pacientes obteve-se 

prevalência de 67,8% (Redeker, Hilkert, 2005) de maus dormidores e em 

outro, com 125 pacientes, 74,4% (Chen, et al., 2009). Há registros de 

prevalências mais baixas, mas, nesses casos foram usados outros pontos 

de corte, como 37%, para escores no PSQI maiores que 10 (Skobel, et al., 

2005) e 57,5%, para escores maiores que 6 (Sayar, et al.,2002) . 

Como a variação das prevalências na literatura foi grande, tomou-se 

como base de cálculo uma prevalência de 50%, que resultou em maior 

tamanho de amostra, com precisão absoluta da estimativa igual a 5% e 

significância de 0.05. O resultado foi de uma amostra igual a 384 pacientes. 

Foram incluídos 400 pacientes para cobrir eventuais perdas que, no final, 

não ocorreram.  

3.3.1 Critérios de inclusão e de exclusão 

Foram incluídos no estudo os pacientes em acompanhamento 

ambulatorial no serviço mencionado com os seguintes critérios: 

� Estar em acompanhamento para o tratamento de insuficiência 

cardíaca; 

� Ter no mínimo 18 anos de idade; 

� Ter condições de compreender e responder os questionários. 
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Foram excluídos pacientes portadores de doenças oncológicas, 

infecciosas com repercussão no estado geral, endócrinas (diabetes mellitus 

e tireoidianas sem tratamento). E também pacientes em pós-operatório 

recente (até 60 dias de pós operatório) de qualquer intervenção cirúrgica, 

bem como aqueles que já tinham sido submetidos ao transplante cardíaco. 

3.2 VARIÁVEIS 

As variáveis do estudo foram: sono, sexo, idade, fadiga, atividade 

física, classe funcional da IC, terapia medicamentosa, dispnéia e IMC. 

A depressão era variável deste estudo, mas foi excluída por 

recomendação do Comitê de Ética. A proposta era aplicar o Inventário de 

Depressão de Beck (Gorestein, Andrade, 1996)  para operacionalizar essa 

variável e o Comitê de Ética, ressaltando que a aplicação desse instrumento 

é exclusiva do profissional psicólogo, recomendou a revisão do projeto e 

optou-se, então, por excluir essa variável. 

3.2.1 Sono 

Essa variável foi avaliada pela aplicação do Pittsburg Sleep Quality 

Index-PSQI. O PSQI (Buysse et al., 1989), publicado em 1989 por Buysse, 

avalia a qualidade do sono no último mês. Esse é um período intermediário 

entre os questionários que avaliam somente a noite anterior, não sendo 

capazes de detectar padrões de disfunção, e aqueles que avaliam o último 

ano ou mais, não indicando a gravidade de um problema no momento da 

avaliação. Deve-se observar, como uma importante característica desse 

questionário, a combinação da informação quantitativa e qualitativa sobre o 

sono que ele fornece. 
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O PSQI foi desenvolvido com o objetivo de fornecer uma medida 

válida, confiável, padronizada, fácil de ser respondida e interpretada para 

avaliação de qualidade de sono; discriminar os sujeitos avaliados entre bons 

e maus dormidores; e, além disso, que fosse clinicamente útil na avaliação 

de uma variedade de  transtornos do sono que podem afetar a sua qualidade 

(Byusse et al., 1989). 

O questionário consiste de 19 questões auto-administradas e 5 

questões respondidas por companheiros de quarto de quem responde o 

instrumento. Essas últimas são utilizadas somente para informação clínica. 

As 19 questões são agrupadas em 7 componentes com pesos distribuídos 

numa escala de 0 a 3.  Esses componentes do PSQI são versões 

padronizadas de áreas rotineiramente avaliadas em entrevistas clínicas de 

pacientes com queixas em relação ao sono, e são: qualidade subjetiva do 

sono, latência do sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, 

transtornos do sono, uso de medicamentos para dormir e disfunção diurna. 

As pontuações desses componentes são então somadas para produzir um 

escore global, que varia de 0 a 21, e quanto maior a pontuação, pior a 

qualidade do sono. Um escore global do PSQI > 5 indica que o indivíduo 

está apresentando grandes dificuldades em pelo menos 2 componentes, ou 

dificuldades moderadas em mais de 3 componentes. Como bons dormidores 

são categorizados os que obtém escores ≤ 5 e como maus dormidores os 

com escores ˃ que  5 (Buysse et al., 1989). 

Desde sua elaboração, o PSQI tem sido amplamente utilizado para 

medir a qualidade de sono em diferentes grupos de pacientes, como 

portadores de doença renal crônica, transplantados renais, diabéticos, 

portadores de dor crônica, doença de Parkinson, doença inflamatória 

intestinal, asma e câncer (Sabattini et al., 2005; Costa et al., 2005; 

Ranjbaran et al., 2007; Yuksel et al., 2007; Mystakidou et al., 2007), além de 

naqueles com transtornos psiquiátricos ou do sono. Ele foi validado 

recentemente para uso no Brasil em estudo feito por BERTOLAZZI 

(Bertolazzi, 2008), que obteve boas estimativas de confiabilidade (alfa de 

Cronbach 0,82) e de validade (escores do PSQI para pacientes com apnéia 
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obstrutiva do sono, depressão e insônia foram significativamente maiores 

que para controles). 

A confiabilidade do PSQI na amostra deste estudo foi estimada pelo 

alfa de Cronbach sobre os escores dos 7 componentes, obtendo-se 

coeficiente de 0,73, o que pode ser considerado adequado (Pasquali, 2003). 

O alfa de Cronbach fornece um coeficiente geral que reflete o grau de 

covariância dos itens entre si, servindo assim de indicador da consistência 

interna do teste (Pasquali, 2003). 

3.2.2 Sexo 

A variável sexo foi indicada como feminino ou masculino, de acordo 

com a aparência do paciente observada pelo pesquisador, ou de acordo com 

a referência que o paciente fazia de si próprio. Foi tratada com qualitativa 

nominal. 

3.2.3 Idade 

A idade foi informada pelo paciente no dia da entrevista e considerada 

em duas categorias  (< 60 anos ou  ≥ 60 anos – variável qualitativa nominal). 

3.2.4 Fadiga 

Essa variável foi avaliada pelas escalas Dutch Fatigue Scale – DUFS 

e Dutch Exertion Fatigue Scale – DEFS. Essas escalas foram desenvolvidas 

por três holandeses  e publicadas em 1998 (Tiesinga et al., 1998). A DUFS 

mede fadiga definida como “uma sensação opressiva e sustentada de 

exaustão e de capacidade diminuída para realizar trabalho físico e mental no 
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nível habitual”. A DEFS mede fadiga ao esforço definida como a “fadiga que 

é diretamente relacionada à atividade” (Tiesinga et al., 1998).  

O processo de adaptação para a língua portuguesa e validação das 

escalas foi realizado por FINI (Fini, 2008), com boas estimativas de 

confiabilidade em amostra de pacientes com IC (DUFS= 0,84 e DEFS= 

0,92).  

A escala DUFS possui 8 itens. Os escores nos itens podem ser 

somados num escore total que varia de 8 a 40 (quanto mais alto o escore, 

maior a intensidade da fadiga).  A DEFS, que mensura fadiga ao esforço, 

possui 9 itens, que podem ser somados num escore total que varia de 9 a 

45, indicando a intensidade da fadiga ao esforço (quanto maior o escore, 

maior a intensidade).  

Para as análises estatísticas as variáveis fadiga e fadiga ao esforço 

foram tratadas como qualitativas nominais e também como quantitativas 

contínuas. Para tratá-las como qualitativas foram aplicados os pontos de 

corte obtidos no estudo de Fini (2008): para a DUFS ≥14,5 foram 

classificados como casos de fadiga e para a DEFS os escores a ≥12,5 como 

casos de fadiga ao esforço. 

A confiabilidade da DUFS neste estudo foi de 0,90 pelo alfa de 

Cronbach e da DEFS foi de 0,92, mostrando adequada consistência interna 

(Pasquali, 2003) desses instrumentos neste estudo. 

3.2.5 Atividade física 

A avaliação da atividade física foi feita por meio da aplicação do IPAQ 

– International Physical Activity Questionnaire. Esse questionário foi 

proposto pela Organização Mundial de Saúde como um instrumento para 

determinar o nível de atividade física da população em âmbito mundial. Foi 

desenvolvido como parte de um estudo multicêntrico em 12 países. No 

Brasil, o IPAQ foi validado pelo Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão 
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Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS) (Matsudo et al., 2001). A 

versão utilizada neste estudo foi a forma curta do questionário, que contém 

perguntas sobre a freqüência e duração da realização de atividades físicas 

moderadas, vigorosas e da caminhada na última semana. 

As respostas ao IPAQ produzem uma classificação final em quatro 

categorias (muito ativo, ativo, insuficientemente ativo, sedentário). Para 

realizar essa classificação somam-se a frequência e a duração dos 

diferentes tipos de atividade (caminhada + atividade moderada + atividade 

vigorosa). Segundo a classificação do nível de atividade física IPAQ as 

atividades físicas moderadas são as que precisam de algum esforço físico e 

que fazem respirar um pouco mais forte que o normal. As atividades físicas 

vigorosas são entendidas como aquelas que precisam de um grande 

esforço físico e que fazem respirar muito mais forte que o normal.  

As  categorias do IPAQ (IPAQ, 2010) são as seguintes: 

Sedentário: Não realiza nenhuma atividade física por pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana. 

Insuficientemente ativo: Realiza atividade física por pelo menos 10 

minutos por semana, porém insuficiente para ser classificado como ativo. 

Pode ser dividido em dois grupos: 

A) Atinge pelo menos um dos critérios da recomendação 

a) Freqüência: 5dias/semana OU 

b) Duração: 150 min/semana 

B) Não atingiu nenhum dos critérios da recomendação 
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Neste estudo não foi aplicada a subdivisão da categoria 

Insuficientemente Ativo. 

Ativo: Cumpriu as recomendações 

a) Vigorosa: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão. 

b) Moderada ou caminhada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por 

sessão. 

c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 

minutos/sem (caminhada+moderada+vigorosa) 

Muito ativo: Cumpriu as recomendações 

a) Vigorosa: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão OU 

b) Vigorosa: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + 

moderada e/ou caminhada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por 

sessão. 

Neste estudo as categorias ativo e muito ativo foram agrupadas numa 

só, devido à baixa freqüência na categoria muito ativo. Essa variável foi 

tratada como qualitativa ordinal. 

3.2.6 Classe Funcional 

A classe funcional é uma categorização dos diferentes estágios da IC 

relacionada à limitação para o esforço. Essa classificação possui 4 

categorias que refletem a gravidade da doença. A classe funcional foi 

determinada pela pesquisadora e pela coletadora devidamente treinada, 

seguindo a diretriz  estabelecida pela New York Heart Association – NYHA 

(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2009).  

Classe funcional I – Assintomático nas atividades usuais. 

Classe funcional II – Sintomas desencadeados por esforços habituais. 
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Classe funcional III – Sintomas presentes aos mínimos esforços. 

Classe funcional IV – Sintomas em repouso. 

As categorias das classes funcionais III e IV foram agrupadas numa 

só categoria devido ao pequeno número de pacientes que pertenciam à 

classe funcional IV. Essa variável foi tratada como qualitativa ordinal. 

3.2.7 Terapia medicamentosa 

A terapia medicamentosa refere-se às drogas instituídas para atender 

uma condição clínica específica com diferentes combinações e dosagens. A 

individualização do tratamento na IC se deve, principalmente, ao estágio da 

doença (classe funcional), tolerância às medicações e resposta terapêutica.  

Neste estudo, essa variável se restringiu ao uso de: beta-bloqueadores, 

inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA) e digitálicos que o 

paciente informou fazer uso no dia da entrevista, dado que foi confirmado 

pela prescrição em receituário médico que o paciente portava. Essa variável 

foi operacionalizada como qualitativa nominal.  

3.2.8 Dispnéia 

Dispnéia é um termo utilizado para caracterizar uma experiência 

subjetiva de desconforto para respirar que varia de intensidade. Para avaliar 

a dispnéia foi perguntado ao paciente se sentia falta de ar. Nos casos de 

resposta positiva, solicitou-se informar se a falta de ar estava presente aos 

pequenos, médios, grandes ou intensos esforços, considerando o 

desempenho das atividades habituais, que são aquelas realizadas no 

cotidiano, como cuidados com a casa, compras, etc. 

Para categorização do grau de dispnéia em relação às atividades 

diárias, ou seja, os esforços executados nas ações usuais, foi utilizada a 
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classificação contida no Índice de Dispnéia Basal de Mahler (Mahler et al., 

1984): 

Pequeno – Fica dispnéico com atividades físicas leves tais como 

caminhar no plano, tomar banho ou ficar de pé. 

Moderado (médios) – Fica dispnéico com atividades físicas 

moderadas, como subir pequenos aclives, subir menos que 3 lances de 

escada ou carregando volumes leves no plano. 

Grande – Fica dispnéico apenas com grandes atividades físicas como 

subir grandes aclives, subir mais que 3 lances de escada. 

Intenso – Fica dispnéico apenas com atividade física intensa, como 

carregar volumes muito pesados no plano, pesos leves em aclives ou 

correndo. Sem falta de ar para realização das tarefas habituais. 

A variável dispnéia foi tratada como qualitativa nominal 

(presente/ausente). A variável intensidade do esforço para dispnéia foi 

tratada como qualitativa ordinal (pequeno, moderado, grande, intenso). 

3.2.9 Tabagismo 

O hábito de fumar foi avaliado por meio da resposta do paciente 

quanto a ser fumante de cigarros, atual ou pregresso, número de cigarros 

por dia e tempo de manutenção do hábito (atual ou pregresso). A variável foi 

tratada como qualitativa. Foram classificados como fumantes os que 

responderam fumar à época da avaliação e os que informaram ter parado de 

fumar nos 12 meses anteriores a avaliação. A variável foi tratada como 

qualitativa nominal. 
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3.2.10 Índice de massa Corporal 

O Índice de massa Corporal (IMC) é reconhecido como padrão 

internacional para avaliar o grau de obesidade (Associação Brasileira para o 

Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 2009).  O IMC é calculado 

dividindo o peso (em Kg) pela altura ao quadrado (em metros). Esta variável 

foi dicotomizada em ≥ 25,0 e < 25,0. Valores acima ou iguais a 25 indicam 

sobrepeso ou obesidade graus I, II ou III (Associação Brasileira para o 

Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 2009). A variável foi 

tratada como qualitativa nominal. 

3.5 INSTRUMENTO 

Foi utilizado um instrumento estruturado (APÊNDICE I) contendo três 

partes. A primeira parte serviu para o registro dos dados de caracterização 

pessoal e clínica do paciente. A segunda parte reuniu os formulários 

padronizados para avaliação de padrão de sono e fadiga; e a terceira parte 

foi composta pelo IPAQ na versão curta e campos para avaliação e registro 

dos dados sobre terapia medicamentosa, dispnéia e tabagismo. 

3.6 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e por uma 

coletadora enfermeira que estudou o projeto de pesquisa e foi treinada pela 

pesquisadora para a coleta de dados. No treinamento, a coletadora 

observou a pesquisadora aplicando o instrumento em 10 pacientes e, logo 

após, a pesquisadora observou a coletadora  fazendo a aplicação.  Os 

equívocos e dúvidas eram então discutidos a fim de calibrar a execução do 

procedimento e tornar a coleta homogênea. 
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O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Cópia do documento da 

aprovação do CEP consta em anexo (ANEXO I). 

O ambulatório funciona todos os dias, exceto aos sábados, domingos 

e feriados. O fluxo de pacientes e acompanhantes inicia por volta das 7:30 

horas e se mantém intenso até as 11:30 da manhã, quando terminam os 

atendimentos aos pacientes agendados. Para direcionar a coleta de dados, 

era feito previamente, diariamente e de forma sistemática, uma consulta aos 

prontuários dos pacientes que seriam atendidos naquele dia. Essa consulta 

era feita antes dos atendimentos começarem, a fim de detectar os pacientes 

que seriam incluídos no estudo, de acordo com os critérios já estabelecidos, 

de conhecer o diagnóstico principal e também as doenças associadas. 

Após determinar quais pacientes atendiam aos critérios para fazer 

parte da pesquisa, antes da consulta médica eles eram convidados a 

participar do estudo. Esclarecidos da finalidade do estudo e dos seus direitos 

como participantes, os que aceitaram participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II), atendendo a resolução 

196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), após o que 

foi realizada a coleta de dados por meio de entrevista.  

A classe funcional da insuficiência cardíaca de cada paciente era 

avaliada  pela pesquisadora e pela coletadora. Quando havia incerteza ou 

dúvida, a classe funcional definida era confirmada com os médicos que 

haviam atendido o paciente. 

Antes do início da entrevista, foram verificadas as medidas 

antropométricas do paciente, a fim de estabelecer o IMC.  
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3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

As respostas dos participantes foram lançadas em um banco de 

dados eletrônico (SPSS® Version 18) e submetidas a análises estatísticas 

descritivas e inferenciais. 

3.7.1 Análise univariada  

As diferenças entre os escores totais do PSQI foram analisadas por 

testes não paramétricos, que compara os postos entre dois ou mais grupos. 

Os testes não paramétricos foram escolhidos porque os escores do PSQI 

não apresentaram distribuição normal, conforme avaliado pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov (Siegel, Castellan, 2006). 

A associação entre a categoria de dormidor e as variáveis 

selecionadas foi analisada pelo teste de Qui-Quadrado, com correção de 

continuidade de Yates. O teste de Qui-Quadrado aplica-se a variáveis 

qualitativas nominais e baseia-se nas diferenças entre valores observados e 

esperados, avaliando se as proporções em cada grupo podem ser 

consideradas semelhantes ou não (Vieira, 2003). A aproximação pela 

distribuição Qui-Quadrado da distribuição amostral torna-se mais precisa se 

uma correção para continuidade for feita. A correção é necessária porque 

uma distribuição contínua (Qui-Quadrado) é usada para aproximar uma 

distribuição discreta. Quando todas as freqüências esperadas são pequenas, 

a aproximação pode ser pobre. O objetivo da correção para continuidade de 

Yates é remover esta fonte de imprecisão (Siegel, Castellan, 2006). 

Nos casos em que uma das variáveis envolveu três categorias ou 

mais (classe funcional, situação de trabalho) e em que os testes Qui-

Quadrado geraram valores de p (p-valor) menores do que 0,05, foi aplicada 

a análise de resíduos para interpretar a contribuição de cada categoria da 

variável (Pereira, 1999). O resíduo padronizado, que é a diferença entre o 

valor observado e esperado expresso em unidades de desvio padrão é 
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usado para verificar quais categorias estão contribuindo para a associação 

afirmada pelo Qui-Quadrado. Os resíduos padronizados representam 

valores de relação biunívoca com probabilidades de ocorrência e, nos casos 

em que o nível de significância é 0,05, o resíduo deve ser superior a 1,96 

(excesso de ocorrências) ou inferior a – 1,96 (falta de ocorrências) (Pereira, 

1999). A análise de resíduos é complementar ao teste em que o Qui-

Quadrado detecta diferença para auxiliar o pesquisador na interpretação dos 

resultados. 

O teste de Mann-Whitney (Siegel, Castellan, 2006) foi usado para 

comparar dois grupos independentes, pois não se pôde garantir o 

pressuposto de distribuição normal dos dados. O teste de Kruskal-Wallis 

(Siegel, Castellan, 2006) foi aplicado nas situações em que a variável era 

qualitativa ordinal e o número de grupos era maior que dois.  

Em todas as análises o valor de α assumido foi 0,05. 

3.7.2 Análise múltipla 

Foi realizado um modelo de regressão logística binária. A regressão 

logística binária é uma técnica estatística que tem como objetivo produzir um 

modelo que permita descrever o comportamento entre uma variável 

dependente binária (do tipo sim/não) e variáveis independentes quantitativas 

e qualitativas (Fávero et al., 2009). Esse modelo foi aplicado para verificar a 

contribuição das variáveis demográficas e clínicas para a variável 

dependente ‘maus dormidores’. O modelo construído neste trabalho utilizou 

como variáveis independentes as que apresentaram nos testes univariados 

valor de p < 0,20 (valor arbitrado na tentativa de combinar variáveis que 

poderiam ser significantes no modelo). O teste Omnibus foi realizado para 

verificar se o modelo ajustado era melhor que o modelo só com a constante. 

O teste Omnibus é uma medida absoluta de validade do modelo (Meyers et 

al., 2006).  
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4 RESULTADOS 

Inicialmente serão apresentadas as características demográficas e 

clínicas da amostra dos pacientes com IC. Depois serão apresentados os 

resultados sobre sono (escore global e categoria de dormidor) e, a seguir, os 

resultados das análises das associações entre sono e sexo, idade, 

escolaridade, convivência marital, situação de trabalho, fadiga, fadiga ao 

esforço, atividade física, classe funcional terapia medicamentosa, dispnéia, 

IMC e tabagismo. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

As características demográficas e clínicas da amostra estão 

apresentadas na Tabela 1. 



Resultados  

Mariana Alvina dos Santos 

 

44 

Tabela 1 - Características da amostra (N=400). São Paulo - 2009 

Características n % 

Sexo   

Masculino 259 64,8 

Feminino 141 35,2 

Idade (anos)   

Mediana 59 

Média (DP) 57,8 (11,6) 

Variação 21-89 

Escolaridade (anos)   

Mediana 5,0 

Média (DP) 6,1 (3,9) 

Variação 0-18 

Convivência Marital   

Sim 279 69,8 

Não 121 30,2 

Situação de Trabalho   

Aposentado 203 50,8 

Desempregado, Estudante, Do lar 80 20,0 

Empregado (ativo) 78 19,5 

Afastado/Auxílio doença 39 9,8 

Classe Funcional   

I 59 14,8 

II 202 50,5 

III 128 32,0 

IV 11 2,8 

Diagnóstico Médico Principal   

Miocardiopatias* 391 97,8 

ICO 1 0,2 

Valvopatias 8 2,0 
* Múltiplas etiologias associadas ou não 

Os dados da Tabela 1 mostram que houve predominância do sexo 

masculino (64,8%), que a idade média foi de 57,8 (DP=11,6) anos, e a 

escolaridade média de 6,1 (DP=3,9) anos de estudo. A maioria dos 

pacientes é aposentada (50,8%) e convive maritalmente (69,8%). Quanto à 
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classe funcional, houve predomínio da classe funcional II (50,5%), seguida 

da classe funcional III (32,0%), classe funcional I (14,8%) e finalmente classe 

funcional IV (2,8%). As miocardiopatias de diversas etiologias (valvar, 

chagásicas, coronariana, entre outras) representaram os diagnósticos 

médicos mais freqüentes (97,8%). 

4.2 SONO 

O sono foi avaliado por meio das respostas ao PSQI. As 19 questões 

do PSQI são agrupadas em 7 componentes com pontuações distribuídas 

numa escala de 0 a 3. Os componentes são: qualidade subjetiva do sono, 

latência do sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, transtornos 

do sono, uso de medicamentos para dormir e disfunção diurna. As 

pontuações desses componentes são então somadas para produzir um 

escore global, que varia de 0 a 21, e quanto maior a pontuação, pior a 

qualidade do sono. 

A Tabela 2 mostra os resultados da estatística descritiva dos escores 

totais e nos componentes do PSQI. 

Tabela 2 - Estatística descritiva dos escores nos componentes do PSQI (N=400). 
São Paulo – 2009 

Componentes do PSQI Média (DP) IC95% Mediana 

1. Qualidade subjetiva do sono 1,53(0,68) [1,45; 1,60] 1,0 

2. Latência do sono 1,68(1,26) [1,56; 1,81] 2,0 

3. Duração do sono 1,33(1,08) [1,22; 1,43] 1,0 

4. Eficiência habitual do sono 1,51(1,32) [1,38; 1,64] 1,0 

5. Transtornos do sono 1,33(0,60) [1,27; 1,39] 1,0 

6. Uso de medicamentos para dormir 0,28(0,83) [0,19; 0,36] 0 

7. Disfunção diurna 1,05(1,13) [0,94; 1,16] 1,0 

Escore global PSQI 8,70(4,39) [8,27; 9,14] 9,0 
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O ponto de corte do PSQI define bons e maus dormidores. Escores 

no PSQI ≤5 categorizam bons dormidores e escores >5 maus dormidores. 

Dos 400 pacientes estudados, 274 (68,50% / IC95% 0,64/0,73) foram 

categorizados como maus dormidores e 126 (31,50%) como bons 

dormidores. Do total da amostra, 53,5% classificou o sono como bom ou 

muito bom, e 46,5% como ruim ou muito ruim. A média de duração diária do 

sono foi 6 horas (DP 01h53m). Período de sono noturno menor que 5 horas 

foi relatado por 21% dos participantes. O tempo médio de latência do sono 

foi 42 minutos (DP=36 minutos). Do total de participantes, 37,2% relataram 

demorar até 15 minutos para pegar no sono, enquanto que 22,8% 

demoravam mais que uma hora. A média habitual da eficiência do sono foi 

de 72 % (DP=21,3%). Cento e quarenta e três pacientes (35,8%) tinham 

eficiência habitual maior ou igual a 85%, e 38,2% tinham eficiência menor 

que 65%. Quanto ao uso de medicamentos para dormir, 89,5% dos 

pacientes relataram não usar qualquer medicamento para dormir e 7% 

relataram usar medicamento para dormir em pelo menos 3 dias por semana. 

Grande parte dos pacientes (47,0%) relatou não ter qualquer dificuldade 

para manter-se acordado durante o dia, enquanto 14,5% tinham grandes 

dificuldades. 

A causa mais freqüente de distúrbios do sono relatados pelos 

pacientes foi nictúria (72,2%), seguida por desconforto respiratório (40,5%), 

dor (15,0%) e sonho ruim (13,5%). 

4.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE SONO E VARIÁVEIS SELECIONADAS  

Nesta seção estão apresentados os resultados das análises das 

associações entre sono e sexo, idade, escolaridade, convivência marital, 

situação de trabalho, fadiga e fadiga ao esforço, atividade física, classe 

funcional da IC, terapia medicamentosa, dispnéia, IMC e tabagismo.  
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Os escores do sono foram avaliados de duas formas: escores totais 

no PSQI e categorias de dormidores (bons e maus dormidores). As 

associações entre os escores totais no PSQI e variáveis selecionadas foram 

analisadas por testes não paramétricos, que compara os postos entre dois 

ou mais grupos, razão pela qual se apresentam os quartis dos escores totais 

nas escalas (Tabelas 3 e 4).  

Tabela 3 - Estatística descritiva e p-valor dos testes de associação entre escores 
totais no PSQI e variáveis sociodemográficas em pacientes com IC 
(N=400). São Paulo, 2009 

Variáveis 
 1° 

Quartil  Mediana 
 3° 

Quartil  Média (DP)  Valor de p 

Sexo      

Masculino 5 8 12 8,28 (4,31) 

Feminino 5 10 13 9,48 (4,44) 
0,009† 

Idade      

≤60 anos 5 9 12 8,89 (4,44) 

>60anos 5 8 12 8,46 (4,31) 
0,337† 

Escolaridade      

< 8anos 5 9 13 9,00 (4,41) 

≥ 8 anos 4 8 12 8,27 (4,32) 
0,096† 

Convivência Marital      

Sim 5 8 12 8,44 (4,35) 

Não 5 10 13 9,31 (4,43) 
0,075† 

Situação de trabalho      

Aposentado 5 9 13 8,79 (4,40) 

Desempregado, Estudante, do Lar 5,5 10 13 9,46 (4,35) 

Empregado (ativo) 4 7 11 7,35 (4,20) 

Afastado/Auxílo Doença 6 9 13 9,41 (4,32) 

0,013‡ 

† Mann-Whitney 
‡ Kruskal-Wallis 

Das cinco variáveis sociodemográficas estudadas, houve diferença 

estatisticamente significativa para o sexo (p=0,009), sendo que os escores 

entre as mulheres (9,48; DP=4,44) foram maiores que entre os homens 

(8,28; DP=4,31) e para a situação de trabalho. Os escores mais baixos 
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foram os dos pacientes que estavam empregados e ativos no emprego 

(7,35; DP=4,20). 

Tabela 4 - Estatística descritiva e p-valor dos testes de associação entre escores 
totais no PSQI e variáveis clínicas em pacientes com IC (N=400). São 
Paulo, 2009 

Variáveis  1° Quartil Mediana 3° Quartil Média (DP)  Valor de p 

Fadiga      

Sim (DUFS ≥ 14.5) 6 10 13 9,45 (4,24) 

Não (DUFS < 14,5) 3 4 7,5 5,53 (3,50) 
0,000† 

Fadiga ao esforço      

Sim (DEFS ≥ 12,5) 5 9 13 9,00 (4,38) 

Não (DEFS < 12,5) 3 5 9 6,03 (3,35) 
0,000† 

Atividade Física      

Sedentário 5 9 13 8,89 (4,47) 

Insuficientemente Ativo 5 8 12 8,38 (4,31) 

Ativo 5 8 12 8,39 (4,11) 

0,552‡ 

Classe Funcional      

I 4 5 17 7,10 (4,09) 

II 4 9 12 8,42 (4,39) 

III ou IV 6 10 14 9,80 (4,25) 

0,000‡ 

Betabloqueador      

Sim 5 9 12 8,75 (4,40) 

Não 4 7 12 8,23 (4,22) 
0,518† 

Inibidor de ECA      

Sim 5 9 12 8,75 (4,39) 

Não 5 6 10 7,56 (4,18) 
0,304† 

Digital      

Sim 6 9 12 9,30 (4,28) 

Não 5 8 12 8,49 (4,41) 
0,107† 

Dispnéia      

Sim 6 10 13 9,48 (4,27) 

Não 3 5 9 6,01 (3,67) 
0,000† 

Índice de Massa Corporal      

< 25 5 9 13 8,77 (4,43) 

≥ 25 4 9 12 8,51 (4,53) 
0,526† 

Tabagismo      

Sim 4 8 11 7,83 (4,12) 

Não 5 9 13 8,77 (4,40) 
0,254† 

† Mann-Whitney 

‡ Kruskal-Wallis 
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A Tabela 4 mostra as associações entre os escores totais no PSQI e 

variáveis clínicas, que evidenciou que os escores no PSQI são 

significativamente maiores entre os pacientes com fadiga (p=0,000), fadiga 

ao esforço (p=0,000), dispnéia (p=0,000) e em classes funcionais mais 

elevadas (p=0,000). Para identificar onde estavam as diferenças entre as 

classes funcionais, foram realizadas as comparações múltiplas para o teste 

de Kruskal-Wallis (Siegel, Castellan, 2006), que mostrou haver diferença 

entre as classes II e III/IV e entre I e III/IV. Não houve associação entre 

escores no PSQI e atividade física, terapia medicamentosa, IMC e 

tabagismo. 

Conforme descrito no método a variável sono também foi analisada 

em categorias de dormidor segundo ponto de corte no PSQI (≤5 bom 

dormidor / >5 mau dormidor). As Tabelas 5 e 6 mostram os resultados dos 

testes de associação entre as categorias de dormidor e as variáveis 

selecionadas. 
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Tabela 5 - Estatística descritiva e p-valor dos testes de associação entre categorias 
de dormidores e variáveis sociodemográficas de pacientes com IC 
(N=400). São Paulo, 2009 

Bons Dormidores Maus dormidores 
Variáveis 

n % N % 
Total 

Valor de 
p 

Sexo        

Masculino 89 34,36 170 65,64 259 

Feminino 37 26,24 104 73,76 141 
0,119† 

Idade       

≤60 anos 68 29,69 161 70,31 229 

>60anos 58 33,92 113 66,08 171 
0,429† 

Escolaridade       

< 8anos 75 31,78 161 68,22 236 

≥ 8 anos 51 31,10 113 68,90 164 
0,972† 

Convivência Marital       

Sim 90 32,26 189 67,74 279 

Não 36 29,75 85 70,25 121 
0,705† 

Situação de trabalho       

Aposentado 62 30,54 141 69,46 203 

Desempregado, Estudante, do Lar 20 25,00 60 75,00 80 

Empregado (ativo) 36 46,15 42 53,85 78 

Afastado/Auxílo Doença 8 20,51 31 79,49 39 

0,009† 

† Qui-quadrado 

As proporções entre bons e maus dormidores nas variáveis 

sociodemográficas foram semelhantes, com exceção da situação de trabalho 

em que os empregados tiveram maior proporção de bons dormidores que 

nas outras categorias (p=0,009). Pela análise do resíduo padronizado 

(Pereira, 1999) detectou-se que o excesso de bons dormidores entre os 

empregados teve maior responsabilidade pelo resultado do teste de Qui-

quadrado na variável situação de trabalho. 
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Tabela 6 - Estatística descritiva e p-valor dos testes de associação entre categorias 
de dormidores e variáveis clínicas de pacientes com IC (N=400). São 
Paulo, 2009 

Bons Dormidores Maus dormidores 
Variáveis 

n % n % 
Total Valor de p 

Fadiga       

Sim (DUFS ≥ 14.5) 77 23,77 247 76,23 324 

Não (DUFS < 14,5) 49 64,47 27 35,53 76 
0,000† 

Fadiga ao esforço       

Sim (DEFS ≥ 12,5) 91 26,92 247 73,08 338 

Não (DEFS < 12,5) 35 56,45 27 43,55 62 
0,000† 

Atividade Física       

Sedentário 77 30,43 176 69,57 253 

Insuficientemente Ativo 36 33,96 70 66,04 106 

Ativo 13 31,71 28 68,29 41 

0,806† 

Classe Funcional       

I 31 52,54 28 47,46 59 

II 67 33,17 135 66,83 202 

III ou IV 28 20,14 111 79,86 139 

0,000† 

Betabloqueador       

Sim 114 30,89 255 69,11 369 

Não 12 38,71 19 61,29 31 
0,485† 

Inibidor de ECA       

Sim 119 31,07 265 69,19 383 

Não 7 43,75 9 56,25 16 
0,423† 

Digital       

Sim 26 24,76 79 75,24 105 

Não 100 33,90 195 66,10 295 
0,108† 

Dispnéia       

Sim 72 23,08 240 76,92 312 

Não 54 61,36 34 38,64 88 
0,000† 

Índice de Massa Corporal       

< 25 91 30,74 205 69,26 296 

≥ 25 35 33,65 69 66,35 104 
0,669† 

Tabagismo       

Sim 11 37,93 18 62,07 29 

Não 115 31,00 256 69,00 371 
0,571† 

† Qui-quadrado 
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A categoria de dormidor foi significativamente associada com algumas 

das variáveis clínicas. A proporção de maus dormidores foi maior entre os 

pacientes com fadiga (p=0,000), fadiga ao esforço (p=0,000), dispnéia 

(p=0,000), e em classes funcionais mais elevadas (p=0,000). A análise do 

resíduo padronizado mostrou que a diferença está na classe I e na classe 

III/IV. Na classe I a proporção de maus dormidores é menor do que a de 

bons dormidores. Na classe III/IV em que a proporção de maus dormidores é 

maior do que a proporção de bons dormidores. 

A tabela 7 sintetiza os principais resultados da análise univariada. 
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Tabela 7 - Principais resultados dos testes de associação entre as variáveis de 
sono e outras variáveis selecionadas. São Paulo, 2009. 

Sono  Variáveis 
PSQI (escore total)  PSQI (maus dormidores) 

Sexo F>M F=M 

 p=0,009 p=0,119 

Faixa etária ≤60 anos=>60 anos ≤60 anos=˃60 anos 

 p=0,337 p=0,429 

Escolaridade ˃8anos=≥8anos ˃8anos=≥8anos 

 p=0,096 p=0,972 

Convivência marital Sim=Não Sim=Não 

 p=0,075 p=0,705 

Situação de trabalho 
(empregado e ativo) Empregados<Outras categorias Empregados<Outras categorias 

 p=0,013 p=0,009 

Fadiga Sim> Não Sim> Não 

 p=0,000 p=0,000 

Fadiga ao esforço Sim> Não Sim> Não 

 p=0,000 p=0,000 

Atividade física ins. ativo= ativo= sed ins.ativo=ativo=sed 

 p=0,552 p=0,806 

Classe Funcional CFI = CFII < CF III/IV CF I < CFII < CF III/IV 

 p=0,000 p=0,000 

Betabloqueador Sim=Não Sim=Não 

 p=0,518 p=0,485 

Inibidor de ECA Sim= Não Sim= Não 

 p=0,304 p=0,423 

Digital Sim= Não Sim=Não 

 p=0,107 p=0,108 

Dispnéia Sim> Não Sim> Não 

 p=0,000 p=0,000 

Índice de Massa 
Corporal Sim=Não Sim= Não 

 p=0,526 p=0,669 

Tabagismo Sim= Não Sim= Não 
  p=0,254 p=0,571 
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4.4 ANÁLISE MÚLTIPLA 

Com a finalidade de identificar as variáveis independentemente 

associadas à categoria de dormidor, as variáveis que apresentaram valores 

de p menores que 0,20 na análise univariada foram submetidas à regressão 

logística binária. As variáveis preditoras que entraram no modelo foram: 

sexo (masculino/feminino), dispnéia (sim/não), fadiga ao esforço (DEFS 

<12,5 ou DEFS≥12,5), fadiga (DUFS<14,5 ou DUFS≥14,5), uso de digitálico 

(sim/não); classe funcional (I, II, e III/IV) e situação de trabalho 

(empregado/não empregado). O resultado da regressão logística indicou que 

o modelo ajustado é significativo (Teste Omnibus - p = 0,000). A Tabela 8 

apresenta os resultados da regressão logística binária somente para as duas 

variáveis que apresentaram significância estatística, com o coeficiente B, a 

estatística de Wald, a significância, a razão de chance (odds ratio - OR) e o 

Intervalo de Confiança da OR. 

Tabela 8 - Resultados da regressão logística para preditores de categoria de mau 
dormidor no PSQI. 

IC 95% 
Variável B Wald Valor-p OR 

Inferior Superior 

Dispnéia 1,17 13,27 0,000 3,23 1,72 6,07 

Fadiga 
(DUFs≥14,5) 

1,24 14,59 0,000 3,45 1,82 6,49 

Os resultados da Tabela 8 mostram que a presença de dispnéia aumenta 

em 3,23 vezes a chance de ser mau dormidor; e a presença de fadiga, em 3,45. 
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5. DISCUSSÃO 

A avaliação de 400 pacientes ambulatoriais com insuficiência cardíaca 

forneceu dados que permitiram caracterizar o padrão de sono em relação a 

outras variáveis. 

O padrão de sono foi estudado por meio do PSQI que fornece 

escores totais que permitem categorizar os respondentes em bons ou maus 

dormidores. Os resultados serão discutidos quanto aos escores totais no 

PSQI (variável contínua) e segundo as categorias de dormidor (variável 

categórica). 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Participaram do estudo 400 pacientes ambulatoriais com IC. Quanto 

às características dos pacientes houve predominância de classes funcionais 

I e II que totalizaram 50,5% da amostra. No entanto, vale destacar o grande 

número de pacientes em classes funcionais mais elevadas III e IV (34,8%), o 

que não era esperado visto a amostra ser de pacientes ambulatoriais, ou 

seja, mais estáveis e compensados. Em estudo realizado com 300 pacientes 

no mesmo local no ano de 2008, houve predominância de classes funcionais 

I e II, totalizando 83,4% da amostra (Fini, 2008), ou seja, pacientes menos 

graves. 

5.2 SONO 

As alterações de sono têm sido descritas como freqüentes e comuns 

entre os pacientes com IC (Manochia et al., 2001; Brostrom et al., 2001; 

Redeker, Hilkert, 2005; Phillips, 2005; Riegel, Weaver, 2009), além de ser 

um dos sintomas de mais incômodo para essa população (Zambroski et al., 
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2005). Os resultados deste estudo, em relação ao padrão do sono do 

paciente com IC, são semelhantes aos de outros estudos em pacientes com 

IC e com outras doenças crônicas. 

A prevalência de “maus dormidores” na amostra deste estudo (n=400 

pacientes com IC) foi de 68,5%. Outros estudos com amostras de pacientes 

com IC mostraram prevalência variando de 37,0% (Skobel et al., 2005) a 

74,4% (Chen, Clark, 2009). Para comparar os resultados é importante 

considerar o ponto de corte usado pelos autores para definir os casos de 

maus dormidores, entre outras características dos estudos. No presente 

estudo, escores maiores que 5 foram categorizados como maus dormidores, 

conforme a definição do autor do PSQI (Buysse et al., 1989). Assim, 

achados similares aos do presente estudo foram encontrados no estudo de 

Redeker e Stein (2006), com 59 pacientes com IC, em que identificou 67,8% 

de maus dormidores; e no de Chen e Clark (2009), com 125 pacientes com 

IC, em que a proporção de maus dormidores foi 74,4%. Nesses dois estudos 

o corte utilizado para maus dormidores foi o mesmo que o usado na amostra 

deste estudo, além do que as amostras também eram de pacientes 

ambulatoriais com classes funcionais semelhantes às deste estudo. No 

estudo de Skobel et al. (2005), com amostra de 69 pacientes com IC, a 

proporção de maus dormidores foi 37,0%. Essa proporção mais baixa que as 

encontradas nos outros estudos mencionados é provavelmente decorrente 

do ponto de corte usado (PSQI ˃10) (Skobel et al., 2005). Não há indicação 

do motivo pelo qual o autor usou esse ponto de corte. 

Em outras doenças crônicas foram encontradas proporções variáveis 

de maus dormidores (de 30% a 96%), em sua maioria bastante diferentes 

das encontradas no presente estudo. Sabatini et al. (2005), em estudo com 

301 pacientes com doença renal, encontrou 52,5% de maus dormidores e, 

Ceolim e Corrêa (2008), em 50 pacientes idosos com vasculopatia periférica, 

encontrou 70% de maus dormidores.  Eryilmaz et al. (2005), em estudo com 

100 pacientes transplantados renais e Iliescu et al. (2003), com 89 pacientes 

em tratamento de hemodiálise encontraram proporções de 30% e 71%, 

respectivamente, de maus dormidores. Resultados similares foram 
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encontrados entre as amostras de pacientes hipertensos (Alebiosu et al., 

2009) e com esclerose múltipla (Merlino et al., 2009) 42,4% de maus 

dormidores entre os 80 hipertensos avaliados e 47,5% entre os 120 

pacientes de esclerose múltipla. O estudo realizado por Mahfoud et al. 

(2009) foi o que apresentou maior proporção de maus dormidores, 96% 

entre os sujeitos com história de abuso de substâncias. Vale ressaltar que 

todos esses autores utilizaram o ponto de corte sugerido pelo autor do 

instrumento (Buysse et al., 1989). Sayar et al. (2002) que avaliou o sono em 

40 pacientes com dor crônica, e Costa et al.(2005) em 100 pacientes com 

lúpus eritomatoso sistêmico, encontraram, respectivamente uma proporção 

de 57,5% e 56%, ambos uitlizando o corte no PSQI maior que 6. Esses 

autores não deixam claro o porquê desse corte ter sido usado.  

A proporção de maus dormidores na amostra deste estudo é 

relevante se comparada com outras doenças crônicas. Conhecer a 

prevalência de maus dormidores ou de distúrbios do sono em população 

geral é importante para avaliar a magnitude do problema entre os pacientes 

com doenças crônicas e especialmente entre os pacientes com IC. Embora 

as estimativas das taxas de distúrbio do sono na população geral variem, 

dados sugerem que esse é um problema comum, mesmo numa prevalência 

menor do que em pacientes com IC ( Erickson et al., 2003; Bronstrom et al., 

2004).  Em uma pesquisa realizada em 2005 por meio de consulta 

telefônica, pelo “National Sleep In America Poll” com 1506 adultos, 49% 

relataram ter uma boa noite de sono habitualmente. Os demais relataram 

queixas específicas que ocorrem pelo menos em algumas noites da semana, 

como dificuldade em iniciar o sono (21%), acordar com freqüência (32%) e 

dificuldade em retornar ao sono após despertar (32%) (National Sleep 

Foundation, 2005). Em estudo austríaco com amostra de 478 adultos em 

população geral, o autor evidenciou alterações do sono como, distúrbios e 

latência prolongada do sono presente em 18% (Zeitlhofer et al., 2010). 

Proporções de 26,4% de maus dormidores entre os homens e 31,1% entre 

as mulheres foram observadas em estudo realizado com 1871 adultos 

selecionados de uma amostra censitária no Japão utilizando o ponto de 
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corte original do PSQI (Doi et al., 2001). Redeker e Stein (2006) encontrou 

50,8% de maus dormidores no grupo controle composto por 59 adultos sem 

doença crônica. Embora esses dados sejam difíceis de comparar com os 

dados obtidos em pacientes com IC devido aos diferentes métodos de 

mensuração, eles confirmam que os problemas de sono entre pacientes com 

IC são muito importantes.  

Em síntese, a proporção de maus dormidores entre os pacientes com 

IC está entre as mais altas identificadas nos estudos com adultos com 

doenças crônicas e é superior às prevalências encontradas em amostras de 

população geral. 

Quanto ao escores no PSQI, os resultados do estudo de Chen et al. 

(2009) com 125 pacientes com IC foram, no geral, semelhantes aos do 

presente estudo. O escore global médio no PSQI neste estudo foi de 8,70 

(DP=4,39) (Tabela 2) e no de Chen foi de 9,06(DP=4,64); períodos de sono 

noturno menores que cinco horas foram relatados por 21% dos participantes 

deste estudo e por 25,6% no estudo de Chen et al. (2009); demora para 

pegar no sono superior a uma hora foi relatada por 22,8% dos pacientes 

deste estudo, enquanto que no estudo de comparação foi relatado por 

19,2%.  

Dois resultados discordantes entre os estudos, no que se refere ao 

padrão do sono, foram quanto ao uso de medicamento para dormir e quanto 

à disfunção diurna. No estudo de Chen et al. (2009) 14,4% dos pacientes 

relataram usar medicamento para dormir pelo menos três vezes por semana, 

enquanto em nosso estudo foram apenas 7,0%. Essa diferença entre os dois 

estudos levantam algumas questões cujas respostas fogem ao objetivo 

deste trabalho, mas merecem ser consideradas. Pode-se admitir que o 

padrão de sono entre os pacientes deste estudo e o de Chen et al. (2009) 

são semelhantes, mas num deles maior parte da amostra usa medicamentos 

para dormir pelo menos três vezes por semana. Essa diferença poderia ser 

explicada por pelo menos três razões: 1) o uso de medicamentos tem 

eficácia questionável para a qualidade do padrão de sono dos pacientes com 
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IC, pois mesmo mais medicados os pacientes do estudo de Chen et al. 

(2009) tiveram escores semelhantes aos deste estudo; 2) a amostra do 

estudo de Chen et al. (2009) tem problemas de sono mais sérios que o da 

amostra deste estudo, admitindo-se que só tem escores no PSQI 

semelhantes porque usa mais medicamentos para dormir; 3) no ambiente 

em que o estudo de Chen et al. (2009) foi realizado a valorização do sono é 

maior, levando a maior freqüência de intervenção farmacológica. 

Quanto à disfunção diurna, Chen et al. (2009) observou que 9,6% 

tinham graves dificuldades para se manter acordados durante o dia, o que 

foi relatado por 14,5% dos pacientes deste estudo. Em estudo sobre a 

sonolência diurna em 4578 adultos, observou-se que o não uso de 

medicamentos para dormir estava associado com alta freqüência de 

sonolência diurna (Whitney et al., 1998), o poderia eventualmente explicar as 

diferenças de sonolência diurna entre os resultados deste estudo e o de 

Chen et al. (2009).  

Considerando-se os escores do PSQI em população geral, em estudo 

com amostra de 1871 sujeitos Doi et al. (2001) observou escores globais 

médios do PSQI variando entre 4,00 (DP=2,59) e 6,75 (DP=4,10), sugerindo 

que as alterações no padrão do sono dos pacientes com IC são relevantes, 

pois a média do escore global no PSQI foi 8,70 (DP=4,39) (Tabela 2) 

5.3 Associação entre sono e variáveis selecionadas 

Estudos mostram que as complicações do sono são experenciadas de 

maneira diferente por homens e mulheres (Grandner et al., 2010). 

Associações entre sono e variáveis selecionadas foram testadas na amostra 

estudada. Os resultados mostraram que o escore total no PSQI foi mais 

elevado entre as mulheres (p=0,009) (Tabela 3), mas não houve diferença 

entre os sexos quanto a categorias de dormidor. Esses resultados 

contrariam pesquisas realizadas por Sá (2006) e Paulino et al. (2009), que 

mostraram maior prevalência de alterações do sono em pacientes do sexo 

masculino. No estudo de Sá (2006), com 13 pacientes com IC, observaram-

se mais distúrbios respiratórios do sono entre os homens. Também no 
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estudo de Paulino et al. (2009) observou-se maior prevalência e intensidade 

de distúrbios do sono em pacientes do sexo masculino com IC. O mesmo 

não ocorreu em estudo realizado com amostra de 1871 adultos na 

população geral, em que a proporção de maus dormidores foi mais elevada 

entre as mulheres (Doi et al., 2001). Talvez essas diferenças se expliquem 

pelos diferentes métodos de avaliação do padrão de sono, pois em alguns 

estudos a avaliação foi feita por meio do PSQI (Doi et al., 2001), e em outros 

por polissonografia (Sá, 2006; Paulino et al., 2009).   

Outra variável sóciodemográfica associada ao sono na amostra deste 

estudo foi a situação de trabalho. Observou-se que a proporção mais 

elevada de bons dormidores entre os que estavam empregados, 

comparados aos que estavam aposentados, desempregados ou afastados 

do trabalho, foi o que contribuiu para a diferença estatística obtida (Tabela 

3). Ao testar a associação entre classe funcional e situação de trabalho (em 

duas categorias: 1) empregado atualmente ativo e 2) não empregado ou não 

ativo no trabalho atualmente) verificou-se que os pacientes em classes 

funcionais mais elevadas estavam entre os não empregados (p=0,000). Ou 

seja, pior padrão de sono entre os não empregados ou não ativos na época 

do estudo pode ser decorrente de maior gravidade da IC nesse grupo. 

Apesar disso, outros estudos sobre sono e situação de trabalho entre os 

pacientes com IC são necessários, pois Chen et al. (2009) identificou que 

6,9% da variância dos distúrbios de sono foi explicada por limitações na 

função social, avaliada pelo Health Related Quality of Life. Os participantes 

que tinham maiores limitações nas diversas atividades sociais, incluindo o 

trabalho, tinham mais dificuldades no sono (Chen et al., 2009). 

Na amostra deste estudo não houve associação entre o padrão de 

sono e as variáveis idade, escolaridade e convivência marital (Tabela 3). 

Esses resultados são controversos. A variável idade foi associada a pior 

qualidade do sono no estudo realizado por Eryilmaz et al. (2005), em que os 

maus dormidores eram mais jovens. No que diz respeito à variável 

escolaridade, os resultados deste estudo são diferentes dos de Chen et al. 

(2009) e Eryilmaz et al. (2005), nos quais foi evidenciado que maior grau de 
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instrução está associado a um sono de melhor qualidade, e também do 

estudo de Grandner et al. (2010), que encontrou que altos níveis de 

educação estão associados com menos complicações no sono. Esse 

resultado é consistente com o estudo Coronary Artery Risk Development in 

Young Adults, que mostra que maior nível educacional é correlacionado com 

um sono eficiente (Lauderdale et al., 2006). No presente estudo a 

escolaridade média da amostra foi de 6,1 (DP=3,9) anos (Tabela 1), 

destacando-se que 54,2% tinham no máximo 5 anos de escolaridade. A 

ausência de associação significante entre escolaridade e padrão de sono 

nessa amostra pode ser decorrente de baixa variabilidade na escolaridade 

da amostra. 

A associação entre convivência marital e qualidade do sono é 

controvertida na literatura, mas há evidências de que ela pode influenciar na 

qualidade do sono (Troxel et al., 2007; Grandner et al., 2010). Estudo 

qualitativo sugere que problemas de sono em um dos parceiros influenciam 

negativamente a convivência marital (Rosenblatt, 2006). No estudo de 

Eryilmaz et al. (2005) com 100 pacientes transplantados renais, assim como 

no presente estudo, não foi observada associação entre convivência marital 

e sono. É importante ressaltar que os estudos sobre sono e convivência 

marital focalizam principalmente os efeitos que os distúrbios podem ter na 

qualidade dos relacionamentos entre parceiros, mas aceita-se que a 

convivência marital pode ser um fator de proteção para as queixas de sono 

(Grandner et al., 2010).   

Das 10 variáveis clínicas estudadas, 4 foram associadas 

significativamente com o padrão do sono (escore total no PSQI e categoria 

de dormidor): fadiga, fadiga ao esforço, dispnéia e  classe funcional da IC. 

As variáveis fadiga e fadiga ao esforço mostraram ter associação com 

o padrão de sono, tanto no que se refere aos escores totais (p=0,000) 

(Tabela 4), como na categoria de dormidor (p=0,000) (Tabela 6). A fadiga é 

uma manifestação clínica importante e freqüente na IC. Estudo recente 

realizado no mesmo local e com população semelhante a deste estudo 
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mostrou que o distúrbio do sono foi estatisticamente associado às variáveis 

de fadiga, e que intensidades de fadiga e de fadiga ao esforço foram mais 

altas entre os pacientes com distúrbios do sono (Fini, 2008). Em estudo com 

138 pacientes com IC, Tiesinga et al. (1998) observaram que a qualidade do 

sono foi significativamente mais elevada nos pacientes com menor 

intensidade de fadiga ou de fadiga ao esforço. Estudos com amostra de 

pacientes com outras doenças crônicas mostram resultados semelhantes 

(Belza et al., 1993; Crosby 1991; Friedman, H, 1993; Valdini et al., 1987; Van 

Diest, Apples, 1991) 

Assim como a fadiga, a dispnéia é um sintoma comum na IC 

(Ramasamy et al., 2006). Freqüentemente, os pacientes com IC têm suas 

funções limitadas pela dispnéia, sintoma de pior evolução com o avançar da 

doença (Guimarães et al., 1999; Ekman et al., 2005) e sabe-se que 

distúrbios respiratórios podem interferir no sono ( Phillips, 2005; Chen, Clark, 

2007; Hayes et al., 2009; Hagenah, Beil, 2009). Sendo assim, é pertinente 

verificar se há associação entre dispnéia e padrão de sono nos pacientes 

com IC. Na amostra deste estudo observou-se associação significante entre 

a presença de dispnéia e escores mais elevados no PSQI (p=0,000) (Tabela 

4), assim como entre dispnéia e categoria de mau dormidor (p=0,000) 

(Tabela 6). As causas da insônia na IC são atribuídas à dispnéia, ortopnéia, 

e à dispnéia paroxística noturna por levarem à fragmentação e dificuldade 

em manter o sono (Chen, Clark, 2007; Hayes et al., 2009; Sassanabe, 

Shiomi, 2009). E a presença de dispnéia paroxística noturna é considerada 

um fator de risco para os distúrbios do sono (Príncipe-Rodriguez et al., 

2005).  

Não foram encontrados estudos de associação entre dispnéia e sono, 

apenas relatos de ocorrência alta (79,8%-89%) de dispnéia entre os 

pacientes de IC (Martin-Pfitzenmeyer et al., 2009; Ahmed et al., 2004). 

Porém há freqüentes relatos de distúrbios respiratórios do sono, 

especialmente entre os pacientes com IC. Estudo realizado por Midgren et 

al. (2010) com 182 pacientes de IC, evidenciou índice elevado de apnéia-

hipopnéia em 1/3 deles durante o sono, porém este fato não foi associado a 
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pior qualidade de vida ou a sonolência diurna. Redeker et al. (2010), que 

avaliou 170 pacientes com IC, encontrou 51% com distúrbios respiratórios 

durante o sono (avaliados por polissonografia, PSQI e actigrafia). No 

entanto, não encontrou associação dessa variável com a qualidade do sono 

por auto-relato. Não é possível comparar resultados de estudos sobre os 

distúrbios respiratórios do sono com os encontrados neste estudo, pois aqui 

foi avaliada a dispnéia ao esforço. Sugere-se que outros estudos sobre sono 

em pacientes com IC considerem a inclusão de variáveis como ortopnéia e 

dispnéia paroxística noturna. 

A classe funcional indica o grau de comprometimento do estado 

funcional dos pacientes com IC (Miller-Davis et al., 2006) e o grau de 

agravamento da IC deve ser considerado em estudos do sono, pois se 

admite que a qualidade do sono seja pior em classes funcionais mais 

elevadas (Príncipe-Rodriguez et al., 2005). Neste estudo observou-se que os 

pacientes das classes funcionais mais elevadas têm pior qualidade de sono 

tanto nos escores totais (p=0,000) (Tabela 4) como na categorização de 

dormidor (p=0,000) (Tabela 6). Resultados semelhantes foram encontrados 

por Príncipe-Rodriguez et al. (2005), com 201 pacientes com IC, em que 

verificou que 53% das desordens de sono ocorreram em classes funcionais 

mais elevadas. A mesma relação ocorreu no estudo de Chen et al. (2009) 

que encontrou mais distúrbios do sono em pacientes em classes funcionais 

mais elevadas.  

As variáveis atividade física, terapia medicamentosa, índice de massa 

corporal e tabagismo não apresentaram associação com o padrão do sono 

na amostra deste estudo (Tabela 6). 

A associação entre atividade física e sono é pouco explorada nos 

estudos, porém é de grande importância para propostas de melhora na 

qualidade de vida das pessoas com alterações do sono. Estudo realizado 

por Paparrigopoulos et al. (2008), que avaliou a relação entre atividade física 

(medida pelo IPAQ) e insônia em 1005 participantes com doenças físicas 

incapacitantes importantes, entre elas a IC, mostrou que a prevalência de 
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insônia na amostra total foi de 25,3% e que, indivíduos que realizavam 

atividade física moderada-vigorosa eram 56% menos propensos a ter 

insônia. Além disso, a análise múltipla revelou interação significativa da 

atividade física com a presença de IC ou isquemia miocárdica, indicando que 

indivíduos com atividade física moderada-vigorosa e IC tiveram menor 

chance de ter insônia se comparados aos indivíduos com problemas 

cardíacos e baixos níveis da atividade física.  Segundo a III Diretriz Brasileira 

de Insuficiência Cardíaca Crônica (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

2009), a realização de atividade física em pacientes de IC, além de ser 

segura e não aumentar a mortalidade, melhora a qualidade de vida e o 

desempenho funcional, apesar de poucos estudos mostrarem seus efeitos a 

longo prazo. Tradicionalmente, a atividade física recomendada como 

exercício aeróbico é a caminhada, mas recentemente, a atividade física 

intervalada tem sido demonstrada como método efetivo, seguro e bem 

tolerado em pacientes com IC (Wisloff et al., 2007). Programas de 

treinamento físico domiciliar (Niebauer et al., 2005), hidroterapia (Schmid et 

al., 2007), yoga (Pullen et al., 2008), meditação (Curiati et al., 2005) e tai chi 

chuan (Yeh et al., 2004) também têm sido propostos alternativamente para 

pacientes com IC. Esses programas parecem ser seguros e efetivos em 

diminuir sintomas e melhorar a qualidade de vida de pacientes com IC. 

Considerando que o sono é componente da qualidade de vida, é razoável 

admitir-se a possibilidade de a atividade física também influenciar 

positivamente a qualidade do sono. 

A baixa freqüência de pacientes muito ativos pode ter contribuído 

para a ausência de associação entre atividade física e sono neste estudo. 

Quanto à terapia medicamentosa, foram estudados os três grupos de 

drogas mais freqüentes no tratamento da IC. Não houve associação 

significativa do sono e a terapia medicamentosa (Tabela 6).  O regime 

terapêutico comumente usado na IC pode contribuir para um sono de má 

qualidade (Qureshi, Lee-Chiong, 2004). Há suspeita de que o uso de 

algumas classes de beta-bloqueadores poderiam ter efeitos piores nas 

características do sono (Yilmaz et al., 2008), possivelmente por provocarem 
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diminuição na produção noturna de melatonina (Zisapel, 2007).  Porém, 

estudo realizado por Yumino et al. (2009) com 218 pacientes com IC, 

mostrou que o uso de betabloqueadores não está associado à prevalência 

de distúrbios respiratórios do sono nessa população. Estas controvérsias 

sugerem a necessidade de estudos que esclareçam melhor a interação do 

padrão do sono e terapia medicamentosa. 

O progressivo aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade na 

população contribui para maior prevalência dos distúrbios do sono (Sousa et 

al., 2008). Mas no presente estudo não houve associação significante entre 

o sono e IMC acima de 25 (Tabela 6), que indica sobrepeso e obesidade 

graus I, II ou III (Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e da 

Síndrome, 2009). Em 203 pacientes com IC foi evidenciado 71% de apnéia 

obstrutiva do sono, por meio de polissonografia, e o grupo de pacientes com 

essa condição tinha IMC mais elevado que o grupo de pacientes com 

respiração Cheyne-Stokes e que o grupo sem distúrbios respiratórios do 

sono (Schulz et al., 2007). Estudo realizado por Príncipe-Rodriguez et al. 

(2005), com 201 pacientes de IC para avaliar os sintomas do sono, mostrou 

que houve associação entre apnéia obstrutiva do sono e IMC (p<0,001). No 

entanto, é importante ressaltar que o fato de ter distúrbio respiratório do 

sono não implica em sua pior qualidade (Midgren et al., 2010; Redeker et al., 

2010). 

Há indicativos de que o hábito de fumar cigarros interfere 

negativamente no sono (Sahlin et al., 2009; Jaehne et al., 2009) e na 

qualidade de vida de pacientes com IC (Conard et al., 2009). No entanto, 

não foi observada associação entre tabagismo e sono na amostra deste 

estudo (Tabela 6). É importante observar que neste estudo o hábito de fumar 

foi categorizado em fumante ou não fumante. A categoria de não fumantes 

incluiu todos os que referiram nunca ter fumado ou não ter fumado nos 

últimos doze meses. Qualquer paciente que referisse ter fumado nos últimos 

doze meses foi considerado fumante. No estudo de Conard et al. (2009) 

foram usadas três categorias (nunca fumou, ex-fumante, fumou no último 

mês) e ‘fumou no último mês’ foi considerado o fumante atual. Portanto, o 
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presente estudo ampliou a categoria de fumantes atuais (fumou nos últimos 

doze meses). Certamente definições mais restritivas quanto ao fumante 

atual levariam a resultados diferentes. 

Os resultados da regressão logística para a categoria de dormidor 

mostraram que a presença de dispnéia e a fadiga foram preditores 

significantes de ‘maus dormidores’ (Tabela 8). 

Estudos que incluíram análises múltiplas para investigar variáveis 

preditivas do sono diferem nas variáveis incluídas. A mesma combinação de 

variáveis incluídas neste estudo não foi encontrada em qualquer outro o que 

dificulta a comparação dos resultados. Identificamos dois estudos com 

objetivo de verificar variáveis preditoras do sono em pacientes com IC. Num 

deles, realizado com 125 pacientes com IC, cinco preditores (escolaridade, 

funcionamento social, sintomas físicos, classe funcional e saúde percebida) 

foram identificados usando o modelo hierárquico de regressão múltipla, 

explicando 26,9% da variância nos distúrbios do sono (Chen et al., 2009). No 

outro, realizado com amostra de 84 pacientes de IC foram testadas variáveis 

fisiológicas potencialmente preditoras dos distúrbios do sono (Erickson et al., 

2003). Os autores observaram que a classe funcional, idade, sexo, etiologia, 

obesidade, hábito de fumar e uso de betabloqueadores não foram preditores 

de distúrbios do sono (Erickson et al., 2003). No entanto, é importante 

observar que, apesar de no resumo os autores referirem ter realizado 

regressão logística, não se encontra no corpo do texto os resultados que 

permitam analisar adequadamente o modelo da regressão logística. 

Mantida a ressalva ao estudo de Erickson et al., (2003), podemos 

afirmar que a contribuição da gravidade da IC (CF) tem resultados 

controversos, pois num dos estudos observou-se que a CF contribuiu em 

10% para explicar a variância nos escores do PSQI (Chen et al., 2009). Por 

outro lado, parece haver concordância quanto a contribuição dos sintomas 

físicos para os problemas de sono na IC. Se considerarmos que a fadiga e 

dispnéia são sintomas físicos frequentes entre os pacientes com IC, 
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podemos admitir que os resultados deste estudo são concordantes com os 

de Chen et al. (2009). 

Em estudos com pacientes com outras doenças crônicas encontram-

se resultados que mostram variáveis como IMC e saúde física (Eryilmaz et 

al., 2005); sedentarismo (Paparrigopoulos et al., 2008; Costa et al., 2005); 

depressão ou outras variáveis psicossociais (Costa et al., 2005; Tsai et al., 

2009; Sabatini et al., 2005) como preditoras de problemas do sono. 

Neste estudo, a presença de fadiga e a de dispnéia aumentaram, de 

forma independente, a chance de ser mau dormidor. No entanto, outros 

estudos sobre variáveis preditoras da qualidade do sono em pacientes com 

IC, incluindo variáveis psicossociais e de sintomas físicos são necessários 

para melhor compreender a interação e a importância dos fatores correlatos 

aos problemas do sono nessa população. 
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6 CONCLUSÕES 

A avaliação da amostra dos 400 pacientes com insuficiência cardíaca 

permitiu concluir que: 

1. A qualidade do padrão do sono é pior quando comparada a 

amostras de população geral; 

2. A proporção de maus dormidores é maior quando comparada a 

amostras de população geral; 

3. Altos escores no PSQI e ser mau dormidor foram associados a: 

situação de não estar trabalhando, classes funcionais mais 

elevadas, presença de fadiga, de fadiga ao esforço e de dispnéia. 

Ser do sexo feminino foi associado a escores mais elevados no 

PSQI; 

4. A presença de fadiga e a de dispnéia aumentaram, de forma 

independente, a chance de ser mau dormidor.  

O padrão do sono é, portanto, uma variável complexa, que pode ter 

impacto importante em várias esferas da vida dos pacientes. 
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7 IMPLICAÇÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Das possíveis implicações dos resultados deste estudo, pode-se 

afirmar que avaliação do padrão de sono dos pacientes com IC precisa ser 

cuidadosa e realizada desde o início do tratamento. A detecção precoce dos 

problemas de sono nos pacientes de IC e a adoção de medidas para 

controlá-los podem trazer benefícios para os pacientes.  

Poucos estudos sobre a perspectiva do paciente com IC sobre os 

distúrbios do sono têm sido realizados. Mas, é importante ressaltar a 

necessidade de os pacientes estarem aptos a avaliar a qualidade do próprio 

sono e os efeitos negativos de um padrão de sono insatisfatório, para que 

possam ser impulsionados a verbalizar esse problema aos profissionais de 

saúde. Compreender a inter-relação dos diferentes sintomas ou 

manifestações da doença ajudará o paciente a fazer avaliações 

contextualizadas da sua própria evolução. Por outro lado, os profissionais de 

saúde precisam mostrar atitudes positivas em relação a avaliação do sono 

como elemento importante da saúde,  desenvolvendo habilidades para sua 

avaliação e diagnóstico dos problemas de sono, também de forma 

contextualizada. Isto é, considerando a multidimensionalidade e interação 

dos diversos sintomas e manifestações da IC. 

Pode-se afirmar que estudos sobre o sono em pacientes com IC não 

são escassos, mas resultados inconsistentes, amostras pequenas e medidas 

diversificadas das variáveis mostram a necessidade de prosseguir a 

investigação para explorar a natureza do sono e seus efeitos sobre a saúde 

de pessoas vivendo com IC. São especialmente importantes os estudos de 

intervenções, para melhorar a qualidade do padrão de sono dos pacientes 

com IC para que os profissionais disponham de informações sobre as 

alternativas disponíveis para lhes oferecer. 

As principais limitações deste estudo merecem ser observadas. As 

variáveis clínicas deste estudo ficaram limitadas a variáveis 

predominantemente físicas. Os estudos sobre variáveis preditoras do sono 
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sugerem que aspectos psicossociais, como por exemplo, depressão e 

ansiedade, têm influência importante na qualidade do sono. Uma das 

principais limitações deste estudo foi a impossibilidade de incluir a aplicação 

do Inventário de Depressão de Beck.  

O fato de a amostra deste estudo não ter sido aleatória, ser de um 

único serviço público especializado e de pacientes ambulatoriais limita a 

aplicação dos resultados a outros grupos. Essas características podem ter 

limitado a possibilidade de expressão de variáveis. A média de escolaridade 

pode ter se concentrado em valores que não representam a população 

brasileira de IC e a sua baixa amplitude pode não ter permitido identificar 

possível influência da escolaridade na qualidade do sono.  Por a amostra ser 

de pacientes ambulatoriais, gravidades mais elevadas da IC foram pouco 

representadas. Amostras com maior proporção de pacientes com CF III e CF 

IV poderiam mostrar outros resultados de associação entre as variáveis.  

O padrão de sono neste estudo foi avaliado por auto-relato, e não 

houve validação por medidas mais objetivas como a polissonografia. Podem 

existir diferenças em dados do padrão do sono obtidos por auto-relato e 

laboratoriais. No entanto, o interesse neste estudo era avaliar a qualidade 

subjetiva do sono. 

Este estudo teve delineamento transversal, o que impede que se 

avalie a influência das variáveis ao longo do tempo. Estudos longitudinais 

são necessários para investigar possíveis fatores de risco para padrão de 

sono ruim. 

Não encontramos até o término do preparo deste relatório, outro 

estudo sobre o sono em pacientes brasileiros com IC. Este estudo é, 

portanto, o primeiro sobre o padrão de sono de pacientes com IC no Brasil. 

Levando-se em conta a alta prevalência da IC, os resultados deste estudo 

podem facilitar o planejamento e desenvolvimento de ações que tenham 

impacto positivo no sono desses pacientes. 
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APÊNDICES 
APÊNDICE I 

Número do Instrumento:   

 

Parte A – Caracterização social e clínica 

 

Data da coleta dos dados:___________ CF:    I    II    III    IV  

Nome:____________________________________________________________  

RG:_________________  

Telefone de contato:___________________________Peso:_______Altura:____ 

Sexo: 1   Masculino  2   Feminino       Idade:_____anos        

Escolaridade:_____anos 

Ocupação atual: ____________________________________________________  

Convivência marital:  1   Sim   2   Não 

Diagnóstico médico principal (motivo pelo qual é acompanhado no serviço): 

_________________________________________________________________  

Outras doenças: 

1   HAS 

2   Diabetes melitus 

3   Doenças respiratórias 

4   Doenças infecciosas 

5   Doença nas articulações 

6   Câncer 

7   Outras______________________________ 
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Parte B – Avaliação do Sono, Fadiga e Depressão 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH  (PSQI-BR) 

Instruções: 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último mês somente. Suas 
respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites do último mês. Por 
favor, responda a todas as perguntas. 

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite? 
Hora usual de deitar:__________ 
 

2. Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para dormir à 
noite? 
Número em minutos:__________ 
 

3. Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã? 
Hora usual de levantar:________ 
 

4. Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Este pode ser diferente 
do número de horas que você ficou na cama). 
Horas de sono por noite:_______ 

 

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, 
responda a todas as questões. 
 
 

5. Durante o último mês, com que freqüência você teve dificuldade de dormir porque você... 

 
(a) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos 

 Nenhuma no último mês           Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                3 ou mais vezes/semana  

 
 

(b) Acordou no meio da noite ou de manhã cedo 
 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
 

(c) Precisou levantar para ir ao banheiro 
 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
 

(d) Não conseguiu respirar confortavelmente 
 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  
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(e) Tossiu ou roncou forte 

 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
 

(f) Sentiu muito frio 

 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
(g) Sentiu muito calor 

 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
 

(h) Teve sonhos ruins 

 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
 

(i) Teve dor 
 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
 

(j) Outra(s) razão(ões), por favor descreva_____________________ 
_____________________________________________________ 
Com que freqüência, durante o último mês, você teve dificuldade para dormir devido a 
essa razão? 

 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
 

6. Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira 
geral? 
Muito boa   
Boa   
Ruim   
Muito ruim   
 
 

7. Durante o último mês, com que freqüência você tomou medicamento (prescrito ou “por conta 
própria”) para lhe ajudar a dormir? 

 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
 

8. No último mês, com que freqüência você teve dificuldade  de ficar acordado enquanto dirigia, 
comia ou participava de uma atividade social (festa, reunião de amigos, trabalho, estudo)? 

 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  
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9. Durante o último mês, quão problemático foi para você manter o entusiasmo (ânimo) para 

fazer as coisas (suas atividades habituais)? 
Nenhuma dificuldade  
Um problema leve  
Um problema razoável  
Um grande problema  
 
 
 
 

10. Você tem um(a) parceiro(a) ou colega de quarto? 
Não  
Parceiro ou colega, mas em outro quarto  
Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama  
Parceiro na mesma cama  
 
 

Se você tem um parceiro ou colega de quarto, pergunte a ele/ela com que freqüência, no último mês, 
você teve... 

(a) Ronco forte 
 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
 

(b) Longas paradas na respiração enquanto dormia 
 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
 

(c) Contrações ou puxões nas pernas enquanto você dormia 
 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
 

(d) Episódios de desorientação ou confusão durante o sono 
 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  

 
(e) Outras alterações (inquietações) enquanto você dorme, por favor, 

descreva___________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 Nenhuma no último mês             Menos de 1 vez/semana  
 1 ou 2 vezes/semana                   3 ou mais vezes/semana  
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DUFS – Auto Relato 

Os sintomas da fadiga estão descritos na próxima página. Pedimos que você indique o 
quanto você apresenta de cada um desses sintomas. Marque um X em um dos cinco 
quadradinhos entre não e sim, sendo que o não  significa que esta situação não ocorre 
com você e o sim significa que a situação ocorre sempre. Por favor, não deixe de responder 
sobre nenhum sintoma. 

Abaixo há dois exemplos que lhe darão uma idéia de como responder às questões. Em 
quase todas as questões o aparece o termo ultimamente; ele se refere aos últimos 3 a 6 
meses. 

Exemplos 

 NÃO <----------------------->SIM 

Ultimamente, você tem dito para si mesmo(a) que as coisas não são 
tão ruins ?       

[Se, por  exemplo, tem sido raro você dizer isso para si 
mesmo(a) ultimamente, marque o segundo quadradinho da 
esquerda para a direita] 

     

Ultimamente, você tem evitado situações difíceis?      

[Se, por exemplo, você sempre evita situações difíceis,  
marque o quadradinho da extrema direita] 

     

 

 

 

  NÃO <----------------------->SIM 

1 Ultimamente você tido uma sensação forte e constante de falta 
de energia? 

     

2 Ultimamente você tem observado que precisa de mais energia 
para dar conta das suas tarefas diárias? 

     

3 Ultimamente você tem se sentido sem disposição para fazer as 
coisas? 

     

4 Ultimamente você tem acordado com a sensação de estar 
exausto e desgastado? 

     

5 Ultimamente você tem tido necessidade de descansar mais?      

6 Ultimamente você tem conseguido fazer suas atividades do dia-
a-dia? 

     

7 Ultimamente seu interesse por sexo, sua vontade de ter relações 
sexuais diminuiu? 

     

8 Tem sido mais difícil se concentrar em uma coisa por muito 
tempo? 
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DEFS – Auto Relato 

Na próxima página são listadas várias atividades do dia-a-dia. Pedimos que você descreva 
o quanto essas atividades são atualmente fatigantes para você. Marque um X em um dos 
cinco quadradinhos entre não e sim, sendo que o não significa que a atividade não lhe 
causa fadiga e o sim significa que essa atividade é extremamente fatigante. Por favor, não 
deixe de responder nenhuma questão. 

Abaixo há dois exemplos que dão uma idéia de como responder as questões. 

 

Exemplos:  

 
NÀO <---------------------->SIM 

Você acha fatigante preparar sanduíches?      

[Se, por exemplo, você acha que essa atividade é só 
um pouco fatigante, marque o segundo quadradinho.] 

     

Você acha fatigante por e tirar a roupa?      

[Se, por exemplo, você acha que essa atividade  é 
extremamente fatigante, marque o quadradinho da 
extrema direita] 

     

 

 

  NÀO <----------------------->SIM 

1 Você acha fatigante caminhar por 10 minutos?      

2 Você acha fatigante caminhar por meia hora?      

3 Você acha fatigante ficar em pé embaixo do chuveiro?      

4 Você acha fatigante subir e descer escadas?      

5 Você acha fatigante sair para comprar alguma coisa?      

6 Você acha fatigante recolher o lixo da casa?      

7 Você acha fatigante passar o aspirador na casa?       

8 Você acha que visitar outras pessoas, em geral, é fatigante?      

9 Você acha fatigante participar de encontros sociais especiais, 
como uma festa de aniversário? 
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Parte C – Avaliação da Atividade física, terapia medicamentosa e dispnéia 

 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Instruções: 

As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 
ÚLTIMA semana. Pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 
minutos contínuos da cada vez. 

 

Para responder as questões lembre que: 

• atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 
que fazem respirar MUITO mais forte que o normal. 

• atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 
fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal. 

 

1a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 
contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte, por lazer ou como forma de 
exercício? 

Dias____por SEMANA  (  ) nenhum 

 

1b. Nos dias em que você caminhou, quanto tempo no total você gastou caminhado por 
dia? 

Horas:____Minutos:____ 

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo 
menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, dançar, carregar 
pesos leves, varrer, aspirar, cuidar do jardim, atividade que fez aumentar moderadamente 
sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

Dias____por SEMANA (  ) nenhum 
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2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas, quanto tempo no total você 
gastou fazendo essas atividades por dia? 

Horas:____Minutos:____ 

 

3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo 
menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 
futebol, pedalar rápido na bicicleta, carregar pesos elevados, atividades que fez aumentar 
MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

Dias____ por SEMANA (  ) nenhum 

 

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas quanto tempo no total você gastou 
fazendo essas atividades por dia? 

Horas:____ Minutos:____ 

 

Essas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 
trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo 
sentado estudando, sentado enquanto descansa, visitando um amigo, lendo, assistindo TV. 
Não inclua o tempo gasto sentado durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?  

Horas:____ Minutos:____ 

 

4b. Quanto tempo você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 

Horas:____ Minutos:____ 
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Terapia Medicamentosa 

Quais medicamentos o 
Sr(a) usou nos últimos 15 
dias? 

Dosagens (dose, nº 
de tomadas por dia 
e via) 

Há quanto tempo usa 
cada medicamento? 

O Sr(a) usa o 
medicamento conforme 
foi prescrito? 

1   1  sim       2 não 

2   1  sim       2 não 

3   1  sim       2 não 

4   1  sim       2 não 

5   1  sim       2 não 

6   1  sim       2 não 

7   1  sim       2 não 

Observações sobre terapia medicamentosa: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Dispnéia 

O Sr.(a) senta falta de ar?  

1  sim    2  não 

Se sim, quando o Sr(a) sente falta de ar? 

 pequenos esforços  médios esforços grandes esforços  intensos esforços 

 

Hábito de fumar 

O Sr (a) fuma atualmente? 

 

1  sim    2  não 

Parou de fumar nos últimos 12 meses? 

1  sim    2  não



 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

AAAAnexosnexosnexosnexos    
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ANEXOS 

ANEXO I 

Parecer do comitê de Ética 
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ANEXO II 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

I – Dados de Identificação do sujeito de pesquisa 

 

Nome do participante_________________________________________________ 

Documento de Identidade N° _________________________ SEXO  M �      F� 

Data de Nascimento _____ / ____/ ____    

Endereço __________________________________________________________ 

Cidade___________________CEP_______________Telefone________________ 

 

II – Dados sobre a pesquisa científica 

TÍTULO DA PESQUISA: Características do sono de pacientes com insuficiência cardíaca 

PESQUISADOR: Mariana Alvina dos Santos 

CARGO/FUNÇÃO: Enfermeira             INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL:105.649 

LOCAL DA PESQUISA: 

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

Sem risco       Risco mínimo X      Risco baixo        Risco médio        Risco maior  

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia 
do estudo) 

 

DURAÇÃO DA PESQUISA: 12/2008 a 03/2010 

 

III – Registro das explicações do pesquisador ao paciente ou seu representante legal 
sobre a pesquisa 

Pesquisa: padrão de sono em pacientes com insuficiência cardíaca 

1) Um sono satisfatório é um dos principais meios para que possamos desempenhar as 
atividades do dia-a-dia com qualidade. Sendo assim, os objetivos desta pesquisa são 
verificar o padrão de sono em pacientes com insuficiência cardíaca. 

2) Para isto, você irá responder 3 questionários com perguntas sobre o seu sono, seu dia-a-
dia e outras questões relacionadas a outros sintomas. 
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3) Os resultados deste estudo ajudarão a elaboração de intervenções para um sono de 
melhor qualidade em pacientes com insuficiência cardíaca, melhorando assim sua 
qualidade de vida. 

 

IV – Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre garantias do sujeito da pesquisa 

1) A qualquer tempo vocês, participantes deste estudo, poderão ter acesso às informações 
sobre a pesquisa, seus procedimentos, riscos e benefícios, inclusive para tirar dúvidas pelos 
telefones/endereços abaixo citados. 

2) A participação nesta pesquisa é voluntária e o indivíduo que participar poderá retirar o 
consentimento a qualquer momento e, portanto, pode deixar de participar do estudo, sem 
acarretar prejuízos ao tratamento médico. 

3) Os participantes não serão identificados garantindo-se o sigilo das respostas, que 
permanecerão confidenciais. Este estudo não trará riscos ou prejuízos ao seu tratamento. 

V – Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo 
acompanhamento da pesquisa, para contato em caso de intercorrências clínicas e 
reações adversas 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 
me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 

 

São Paulo, ____de__________de 20___. 

 

__________________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa 

 

 

__________________________________ 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 
Responsável pela pesquisa: Diná de A L M da Cruz 
Av. Drº Enéas de Carvalho Aguiar, 419 sala 314 
Telefone: (11)-3061 7544 
 

 

_________________________________ 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 
Pesquisadora: Mariana Alvina dos Santos 
Av. Drº Enéas de Carvalho Aguiar, 419 sala 314 
Telefone: (11)-9475 7261 
 


