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RESUMO  

 

Introdução: A Doença Arterial Coronariana caracteriza-se pela insuficiência de irrigação 

sanguínea no coração por meio das artérias coronárias. Está diretamente relacionada ao grau 

de obstrução do fluxo sanguíneo pelas placas ateroscleróticas, resultando em estreitamento 

das artérias coronárias (estenose), o qual, devido à redução do fluxo sanguíneo coronariano, 

diminui a chegada do oxigênio ao coração. É primordial conhecer a qualidade de vida na 

população acometida por esta doença cardiovascular coletando dados e indicadores para a 

adequada condução, tratamento e elaboração de políticas públicas. Objetivo: Avaliar a 

qualidade de vida de pacientes com Doença Arterial Coronariana Crônica; identificar os 

domínios de Qualidade de Vida afetados pela Doença arterial coronariana. Métodos: O 

estudo do tipo transversal, prospectivo e analítico com abordagem quantitativa e qualitativa 

realizada no ambulatório de Cardiologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley da 

Universidade Federal da Paraíba. A amostragem constituída foi por conveniência entre os 

meses de abril a dezembro de 2013, tipo registro de mundo real. Os dados obtidos foram 

manipulados no Microsoft Excel
®
 2010 e SPSS 18.0v. Para avaliar o perfil sociodemográfico 

e clínico dos pacientes do estudo foram calculadas as frequências percentuais e construídas as 

respectivas distribuições; o escore de qualidade de vida do SF-36 e do WHOQOL-bref foram 

calculadas as estatísticas: mínimo, máximo e  mediana ; normalidade do escore de qualidade 

de vida foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Nos casos em que o teste não indicou 

normalidade foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis na comparação da qualidade de vida entre 

os domínios avaliados em cada instrumento; a correlação entre a qualidade de vida medida 

pelo SF-36 e o WHOQOL-bref foi calculada a correlação de Spearman. A comparação do 

escore de qualidade de vida entre os fatores do estudo foi aplicado o teste de Mann-Whitney, 

quando a comparação se tratava entre dois grupos, e o teste de Kruskal-Wallis, quando se 

tratava de três ou mais grupos. Resultados: A qualidade de vida revelou estar alterada nos 

fatores de risco como HAS, idade e eventos isquêmicos anteriores acarretando, dessa forma, 

negativamente na qualidade de vida. Esses dados foram identificados em ambos os 

instrumentos aplicados SF-36 e WHOQOL-bref. Conclusão: Esses dois instrumentos 

demonstraram-se úteis na avaliação da qualidade de vida dos portadores de doença arterial 

coronariana. Mais estudos sobre este tema devem ser realizados pois a avaliação da qualidade 

de vida tem implicações práticas nas intervenções de saúde e condução de medidas 

governamentais voltadas para prevenção e diminuição da morbidade/ mortalidade causadas 

pelas doenças cardiovasculares. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Doença arterial coronariana. Doença das coronárias 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Coronary artery disease is characterized by insufficient blood supply to the heart 

through the coronary arteries. Is directly related to the degree of obstruction of blood flow by 

atherosclerotic plaques, resulting in narrowing of the coronary arteries (stenosis), which, due 

to reduced coronary blood flow decreases the arrival of oxygen to the heart. It is essential to 

know the quality of life in this population affected by cardiovascular disease by collecting 

data and indicators for proper conduction, treatment and public policy development. 

Objective: To evaluate the quality of life of patients with Chronic Coronary Artery Disease; 

identify areas for quality of life affected by coronary artery disease. Methods: The study's 

cross-sectional prospective analytical with a quantitative and qualitative approach performed 

in outpatient cardiology Lauro Wanderley University Hospital of the Federal University of 

Paraíba. The sample was composed of convenience between the months from April to 

December 2013, record type of the real world. The data were manipulated in Microsoft Excel 

2010 and SPSS 18.0V. To evaluate the sociodemographic and clinical profile of the study 

patients was calculated the percentage frequencies and built their distributions; the quality of 

life score of the SF-36 and WHOQOL-BREF were calculated statistics: minimum, maximum 

and median; normality of the score of quality of life of the Kolmogorov-Smirnov test was 

applied. In cases where the test indicated normalcy was not used the Kruskal-Wallis test to 

compare quality of life between the domains assessed in each instrument; the correlation 

between quality of life measured by SF-36 and WHOQOL-bref the Spearman correlation was 

calculated. A comparison of quality of life scores between the factors of the study, the Mann-

Whitney test when the comparison was between two groups, and the Kruskal-Wallis test, 

when it came to three or more groups was applied. Results: The quality of life was found to 

be altered in risk factors such as hypertension, age and previous ischemic events causing 

thereby negatively on quality of life. These data were identified in both applied instruments 

SF-36 and WHOQOL-bref. Conclusion: These two instruments have proved useful in 

assessing the quality of life of patients with coronary artery disease. More studies on this topic 

should be performed because the assessment of quality of life has practical implications for 

health interventions and driving government measures aimed at prevention and reduction of 

morbidity / mortality caused by cardiovascular diseases. 

 

Keywords: Quality of life. Coronary artery disease. Coronary disease 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil. Entre elas, as relacionadas com a 

aterosclerose são as mais importantes. A previsão para os próximos anos é de piora desse 

cenário, particularmente entre os países em desenvolvimento
1
.   

  Os indivíduos ao longo do tempo tornaram-se mais sedentários e acompanhados de 

uma alimentação rica em gordura e açúcar elevando dessa forma o aumento do risco para 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A doença arterial coronariana (DAC) 

caracteriza-se pela insuficiência de irrigação sanguínea no coração por meio das artérias 

coronárias. Está diretamente relacionada ao grau de obstrução do fluxo sanguíneo pelas placas 

ateroscleróticas, resultando em estreitamento das artérias coronárias (estenose), o qual, devido 

à redução do fluxo sanguíneo coronariano, diminui a chegada do oxigênio ao coração
2,3

.   

A pessoa acometida pela DAC vivencia várias limitações no seu dia-a-dia levando a 

alteração nos seus padrões de qualidade de vida. A qualidade de vida deve valorizar as várias 

dimensões da vida e não apenas o impacto da doença
4 

Ao analisarmos os padrões de qualidade de vida na população de uma forma geral 

procuramos avaliar a eficácia dos tratamentos, o impacto da doença na qualidade vida das 

pessoas e o que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida. As evidências científicas 

apontam que mudanças no estilo de vida diminuem o risco das doenças cardiovasculares e 

consequentemente melhoria na qualidade de vida
4
. 

A pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade de vida de pacientes com Doença 

Arterial Coronariana Crônica. 

Foi realizada uma revisão sistemática sobre a relação entre a qualidade de vida e a 

doença arterial coronariana. Na elaboração desse estudo utilizamos como fonte de 

levantamento três bases de dados: PUBMED, LILACS, SCIELO. Ficaram estabelecidos os 

seguintes descritores: ‘Qualidade de vida’ (Decs e Mesh), ‘Qualidade de vida relacionada à 

saúde’ (Decs), ‘angina’ (Decs e Mesh), ‘isquemia miocárdica’ (Decs e Mesh), ‘doença arterial 

coronariana’ (Decs e Mesh), ‘aterosclerose’ (Decs e Mesh) e ‘infarto do miocárdio’ (Decs e 

Mesh) fazendo a combinação de dois descritores em cada base de dados.  
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Por fim desenvolvemos uma pesquisa transversal e analítica com abordagem 

quantitativa e qualitativa avaliando a influência da doença arterial coronariana na qualidade 

de vida dos indivíduos tendo como resultado um artigo original. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Em meados do século XX, as mortes por doenças cardiovasculares particularmente 

coronárias e acidentes vasculares, tomaram proporções grandiosas. Até então não se tinha 

certeza do que causou doenças cardiovasculares ou como poderiam ser tratadas ou prevenidas. 

Em 1950, mais que o dobro de americanos morria anualmente de doenças cardiovasculares, 

como o câncer. Até a década de 1950 a maioria das pessoas pensavam que as doenças 

cardiovasculares surgiam mais tarde na vida. Os médicos ficaram surpresos ao descobrir que 

mais de três quartos de uma amostra de jovens soldados americanos mortos em combate 

durante a Guerra da Coréia, aparentemente saudáveis, já tinham o início da aterosclerose. 

Tornou-se claro que, embora as doenças cardiovasculares acometessem as pessoas com idade 

mais avançada suas origens podem ser encontradas muito mais cedo na vida
5
. 

Estudos epidemiológicos indicam que o estilo de vida sedentário associa-se a um risco 

duplamente elevado de doença arterial coronariana. Foi observada uma redução em torno de 

20% a 25% no risco de morte nos pacientes pós-infarto do miocárdio que estavam em 

programa de reabilitação cardiovascular, quando comparados aos pacientes submetidos a 

tratamento convencional, não utilizando exercício. Em 1999, Belardinelli e colaboradores 

realizaram o primeiro ensaio clínico randomizado a demonstrar que a reabilitação cardíaca 

tem impacto sobre a mortalidade, como desfecho duro nesse subgrupo de pacientes. Dos 99 

sujeitos que participaram do estudo, os cinquenta indivíduos randomizados para programa de 

exercício físico por 14 meses apresentaram redução na mortalidade por todas as causas (42%), 

por causas cardíacas (22%), além de diminuição consistente na taxa de reinternação hospitalar 

por insuficiência cardíaca (19%), quando comparados aos 49 arrolados para o grupo controle. 

Tanto em pacientes portadores de cardiopatia, como em indivíduos saudáveis, observa-se uma 

forte associação entre baixa capacidade física e risco de morte
6
. 

 Atualmente as doenças do aparelho circulatório são responsáveis pelos maiores índices 

de mortalidade e morbidade
7
.  Hipertensão arterial, obesidade, tabagismo, diabetes tipo 2 e 

sedentarismo contribuem isolada ou associadamente para o desenvolvimento do processo 

aterosclerótico, que se caracteriza como mecanismo central para o desenvolvimento de 

doença arterial coronariana
8
, responsável por 28% dos óbitos no Brasil

9
. 
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A Aterosclerose, ou doença aterosclerótica, é uma afecção de artérias de grande e 

médio calibre. Este processo se inicia desde a infância e as manifestações clínicas ocorrem 

mais tarde, na vida adulta. A doença aterosclerótica coronariana é o principal vetor de 

mortalidade. A aterosclerose pode ser definida como um processo dinâmico e evolutivo, a 

partir de dano endotelial de origem multifatorial caracterizada pela formação de placas de 

gordura que impedem a passagem do sangue. Essa doença é multifatorial e a sua prevenção 

passa pela identificação e controle, não só das dislipidemias, mas do conjunto dos fatores de 

risco
10

. A dislipidemia, juntamente com outros fatores como o tabagismo, o diabetes mellitus, 

a hipertensão arterial sistêmica, a obesidade, a idade, o sedentarismo, a história familiar e  

fatores psicossociais e estresse emocional estão entre os principais fatores de risco para o 

aparecimento da doença arterial coronariana (DAC). 

Segundo as projeções da Organização Mundial de Saúde (OMS), essa tendência de 

elevação da doença cardiovascular tende a persistir, agravando ainda mais o quadro de 

morbimortalidade elevada nos países em desenvolvimento
11

.   

Desta forma, os indivíduos portadores de cardiopatia isquêmica necessitam de 

tratamento médico prolongado e assistência contínua de uma equipe multiprofissional de 

saúde que possa suprir todas as demandas que o tratamento exige do paciente. A cardiopatia 

favorece um comprometimento geral no indivíduo, o que o afeta em nível emocional, 

intelectual e social
12

. 

A Qualidade de Vida (QV)  tem sido definida de diferentes formas na literatura. Na 

ausência de uma única definição aceita universalmente, alguns pesquisadores argumentam 

que a maioria das pessoas, pelo menos nos países ocidentais, está familiarizada com a 

expressão “qualidade de vida” e têm uma compreensão intuitiva do que ela compreende. É 

sabido que QV incorpora significados diferentes para as pessoas e apresentam diferentes 

significados de acordo com as áreas de aplicação. Na área da saúde, no contexto dos estudos 

clínicos, os pesquisadores têm interesse nos aspectos da QV que são afetados pelas doenças 

e/ou tratamento, muito mais do que no sentido mais geral de QV. Assim, a terminologia 

qualidade de vida relacionada à saúde (Health related quality of life) tem sido muito usada
13

. 

Existem vários instrumentos para avaliar a qualidade de vida. A OMS  iniciou em 

1994 um estudo mundial sobre QV que originou um instrumento genérico o WHOQOL-bref 

(World Health Organization Quality of Life – bref). 
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Os questionários ou instrumentos de QV podem ser divididos em genéricos e 

específicos. Os instrumentos genéricos procuram avaliar de forma global os aspectos 

importantes relacionados à QV (físico, social, psicológico, espiritual); como exemplos 

destacam-se o Medical Outcomes Study 36 item Short-Form Health Survey (SF-36), 

Nottingham Health Profile (NHP), Quality of Wellbeing (QWB). Os instrumentos específicos 

são capazes de avaliar de forma individual e específica alguns aspectos da QV, e são mais 

sensíveis na detecção de alterações após uma intervenção. Os questionários específicos 

(MINHICHAL, Mac New Hearth Disease,  HearthQoL) podem ser direcionados para 

avaliação de determinada função (capacidade funcional, sono, função sexual, aspectos 

sociais), população (idosos, jovens, mulheres climatéricas) ou doença (câncer de mama, 

câncer de ovário, diabetes)
14

. 
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2.2  REVISÃO INTEGRATIVA 

 

2.2.1 Qualidade de vida na doença arterial coronariana: uma revisão integrativa 

 

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil. Entre elas, as relacionadas com a 

aterosclerose são as mais importantes. A previsão para os próximos anos é de piora desse 

cenário, particularmente entre os países em desenvolvimento
15

.   

 As pessoas ao longo do tempo tornaram-se mais sedentárias acompanhada de uma 

alimentação rica em gordura e açúcar elevando dessa forma o aumento do risco para 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A doença arterial coronariana (DAC) 

caracteriza-se pela insuficiência de irrigação sanguínea no coração por meio das artérias 

coronárias. Está diretamente relacionada ao grau de obstrução do fluxo sanguíneo pelas placas 

ateroscleróticas, resultando em estreitamento das artérias coronárias (estenose), o qual, devido 

à redução do fluxo sanguíneo coronariano, diminui a chegada do oxigênio ao coração
16,17

.   

A pessoa acometida pela DAC vivencia várias limitações no seu dia-a-dia levando a 

alteração nos seus padrões de qualidade de vida. A qualidade de vida deve valorizar as várias 

dimensões da vida e não apenas o impacto da doença
18

. 

Ao analisarmos os padrões de qualidade de vida na população de uma forma geral 

procuramos avaliar a eficácia dos tratamentos, o impacto da doença na qualidade vida das 

pessoas e o que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida. As evidências científicas 

apontam que mudanças no estilo de vida diminuem o risco das doenças cardiovasculares e 

consequentemente melhoria na qualidade de vida 
18

. 
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Assim o objetivo desta revisão integrativa é avaliar as evidências científicas 

disponíveis sobre a relação da qualidade de vida e a Doença Arterial Coronariana. 

2.2.2 Método 

 

Para mapear as publicações mais recentes sobre o tema optou-se por uma revisão 

integrativa. 

 Na elaboração desse estudo utilizamos como fonte de levantamento três bases de 

dados: PUBMED, LILACS, SCIELO. Ficaram estabelecidos os seguintes descritores: 

‘Qualidade de vida’ (Decs e Mesh), ‘Qualidade de vida relacionada à saúde’ (Decs), ‘angina’ 

(Decs e Mesh), ‘isquemia miocárdica’ (Decs e Mesh), ‘doença arterial coronariana’ (Decs e 

Mesh), ‘aterosclerose’ (Decs e Mesh) e ‘infarto do miocárdio’ (Decs e Mesh) fazendo a 

combinação de dois descritores em cada base de dados (Quadro 1). 

Descritores ‘MeSh’ Descritores e termos livre 

QUALITY OF LIFE x CORONARY 

ARTERY DISEASE 
HRQOL* x DAC 

QUALITY OF LIFE x MYOCARDIAL 

INFARCTION 
HRQOL x MYOCARDIAL INFARCTION 

QUALITY OF LIFE x MYOCARDIAL 

ISCHEMIA 
HRQOL x MYOCARDIAL ISCHEMIA 

CALIDAD DE VIDA V X INFARTO DE 

MIOCARDIO 

CALIDAD DE VIDA  x  ENFERMEDAD 

ARTERIA CORONARIANA 

CALIDAD VIDA X ISQUEMIA 

MIOCÁRDICA 

CALIDAD DE VIDA x INFARTO DE 

MIOCARDIO 

CV x  ENFERMEDAD ARTERIA 

CORONARIANA 

CALIDAD DE VIDA x ISQUEMIA 

MIOCARDIO 

QUALIDADE DE VIDA x DAC QUALIDADE DE VIDA x DAC 

QUALIDADE DE VIDA x INFARTO DO QUALIDADE DE VIDA x INFARTO DO 
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MIOCÁRDIO MIOCÁRDIO 

QUALIDADE DE VIDA x ISQUEMIA 

MIOCÁRDICA 

QUALIDADE DE VIDA x ISQUEMIA 

MIOCÁRDICA 

Quadro 1 – Descritores termos livres 

  

Os critérios de inclusão utilizados para seleção dos artigos foram: (a) artigos originais 

com resumos disponíveis on-line que retratem a QV do paciente com DAC; (b) publicados no 

período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013 nos idiomas português, inglês e espanhol; (c) 

palavra qualidade de vida no resumo; (d) indexados na base de dados utilizados e com textos 

completos disponíveis. 

 Para exclusão dos artigos, os critérios utilizados foram: artigos que não se referiam à 

avaliação da qualidade de vida, artigos de revisão e que não apresentassem o instrumento de 

avaliação da qualidade de vida. 

Foi elaborado instrumento para coleta de dados contendo (Tabela 2): autoria dos 

artigos; país; amostra; tipo de estudo; média de idade; instrumento de qualidade de vida 

utilizado e conclusão do estudo 

Através da coleta de dados surgiram 325 artigos, excluídos 294 artigos e selecionados 

26 artigos para análise. A maioria dos artigos encontrados estavam apenas na base de dados 

PUBMED e SCIELO. No LILACS não foi encontrado artigos em conformidade com os 

critérios de inclusão (Figura 1). 
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Figura 1 - Etapas da pesquisa 
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2.2.3 Resultados 

 

 A análise dos artigos incluídos na revisão integrativa foi iniciada com sucessivas 

leituras dos 26 artigos. Na primeira etapa, após a leitura dos títulos, excluiu-se aqueles que 

não comtemplavam nenhum dos critérios de inclusão. A segunda etapa seguiu-se a leitura dos 

resumos. Após a seleção dos artigos através dos resumos a terceira etapa comtemplou a 

leitura dos artigos completos fazendo a exclusão dos artigos repetidos e que não se 

adequavam aos critérios de inclusão. 

Os resultados desenvolvidos em sua maioria na Europa (53%) e respectivamente Ásia 

(20%), América do Norte (13%) ,Oceania (13%) América do Sul (1%) . 

Os artigos configuraram-se estudos de investigação metodológica utilizando teste de 

hipóteses, métodos de coleta de dados e técnicas de análise
19

. 

 No Quadro 2, a seguir, são apresentados os dados da publicação desses estudos. 
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Nº AUTORES PAIS 
TIPO DE 

ESTUDO 
AMOSTRA IDADE 

INSTURMENTO DE 

QV 
CONCLUSÃO 

01 

Höfer S, Saleem A, 

Stone J, Thomas R, 

Tulloch H, Oldridge 

N. 

EUA Validação 411 
65,9 

anos 

The MacNew Heart 

Disease Health-

related Quality of 

Life instrument e SF-

36 

O MacNew e proporciona uma melhor compreensão da 

gama completa de qualidade relacionada com a saúde 

dos resultados de QV. 

02 

Li R, Yan BP, Dong 

M, Zhang Q, Yip 

GW, Chan CP, Zhang 

M, Zhang Q 

CHINA Prospectivo 624 

<60, 60-

79, 

>80anos 

SF-36 
Os idosos submetidos a angioplastia apresentaram 

melhoria na QV do que os grupos etários mais jovens  

03 

Wang W, Chair SY, 

Thompson DR, 

Twinn SF. 

CHINA Prospectivo 160 
69,2 

anos 
SF-36 

Uma unidade de reabilitação cardíaca com manual de 

auto-ajuda melhora a QV e os níveis de ansiedade.  

04 

Brink E, Alsén P, 

Herlitz J, Kjellgren 

K, Cliffordson C 

SUÉCIA Prospectivo 145 - SF-18 

Os pacientes que sofrem de fadiga necessitam de apoio 

para melhorar seu auto-cuidado, a dormir e a lidar com 

a fadiga. Isso leva a melhora da QV. 

05 

Kramer L, Hirsch O, 

Schlössler K, Träger 

S, Baum E, Donner-

Banzhoff N. 

ALEMANHA 
Quasi-

experimental 
290 51,63 EQ-5D 

As associações encontradas entre as variáveis 

sociodemográficas e da QVRS percebida de pacientes 

com doença arterial coronariana estão em linha com 

outras pesquisas. 

06 

Hawkes AL, Patrao 

TA, Atherton J, Ware 

RS, Taylor CB, 

O'Neil A, Foreman R, 

Oldenburg BF 

AUSTRÁLIA Intervenção 430 - SF-36 

O contato telefônico demonstrou melhora significativa 

na QV e nos aspectos de saúde vindo a preencher uma 

lacuna de tratamento para pacientes com infarto do 

miocárdio. 
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07 

Bunevicius R, 

Staniute M, 

Gintauskiene V,  

LITUÂNIA Transversal 122 56 SF-36 
Os problemas endócrinos mostraram efeitos 

significantes na QV após o evento cardíaco 

08 

Tofighi S, Ahmad 

Kiadaliri A, 

Sadeghifar J, 

Raadabadi M. 

IRÃ Transversal 49 51,52 SF-36 

Não foram observadas diferenças significativas na 

mudança de QVRS em termos de tratamento, a idade e 

sexo. 

09 

Stauber S, Schmid 

JP, Saner H, Znoj H, 

Saner G, Grolimund 

J, von Känel R. 

SUIÇA Transversal 746 - SF-36 

A QV relacionada à saúde de pacientes com doença 

arterial coronariana está associada com uma pessoa do 

nível de afeto positivo. 

10 

 

Oldridge N, Höfer S, 

McGee H, Conroy R, 

Doyle F, Saner H. 

EUA 

Transversal 

Multicêntrico 

6.384 62,5 HeartQoL e SF-36 

O HeartQoL questionário é confiável, válido e sensível 

para mudar os médicos e pesquisadores, permitindo a 

(a) avaliar a QVRS de linha de base, (b) fazer entre 

diagnóstico comparações de QVRS, e (c) avaliar a 

mudança na QVRS em pacientes com angina , MI, ou 

coração falha com um instrumento específico DIC 

único QVRS. 

11 

Le Grande MR, 

Elliott PC, Worcester 

MU, Murphy BM, 

Goble AJ, 

Kugathasan V, 

Sinha K 

AUSTRÁLIA Transversal 190 60,2 MacNew 

Identificar classes de pacientes cardíacos com base em 

sua percepção esquemas doença, no hospital ou pouco 

depois, pode identificar as pessoas em risco de 

sintomas depressivos em desenvolvimento e qualidade 

de vida ruim. 

12 

Vandereyt F, Dendale 

P, Vanhees L, 

Roosen J, Höfer S, 

Oldridge 

BÉLGICA Transversal 344  MacNew e SF-36 

A versão do MacNew flamenca demonstra boas 

propriedades psicométricas. Ele pode ser recomendado 

como um instrumento específico para avaliação e 

avaliação relacionada à saúde da QV. 
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13 

Stafford M, Soljak 

M, Pledge V, Mindell 

J. 

INGLATERRA Transversal - - EQ-5D 

Eles ilustram a importância do sócio-econômicas 

circunstâncias para a associação entre um determinado 

fator de condição / risco e QVRS. 

14 

Eriksson M, Asplund 

K, Hochwälder J, 

Svedlund M. 

SUÉCIA Longitudinal 13 - SF-36 

Estes resultados podem ser usados na formação de 

pessoal de enfermagem para melhorar a sua 

compreensão da importância de uma abordagem 

centrada na família depois de uma IAM. 

15 Brink E. SUÉCIA Transversal 95 67,89 SF-36 

A fadiga foi a variável mais significativa associada a 

QVRS, o que foi interpretado como tendo a seguinte 

implicação clínica: Quando uma pessoa sofre de fadiga 

pós-infarto do miocárdio, esta deve ser tratada 

primeiro. Claramente, é hora de levar os problemas dos 

pacientes que sofrem de fadiga pós-infarto do 

miocárdio sério 

16 
Wang W, Thompson 

DR, Ski CF, Liu M. 
CINGAPURA Transversal 192 66 SF-36 

Avaliando QVRS de hospitalizados chineses MI 

pacientes e identificar associados fatores podem ajudar 

os profissionais de saúde na concepção e execução de 

intervenções devidamente adaptados e culturalmente 

relevante para este grupo de pacientes . 

17 

 

Moriel, G et al. 

 

BRASIL Longitudinal 78 64 SF-36 

Na presença de DAC, mulheres e pacientes com co-

morbidades têm maior prejuízo da qualidade de vida. 

Os desfechos desfavoráveis após 12 meses da ICP estão 

associados com o sexo feminino, evento prévio ou 

insucesso do procedimento. 

18 Hawkes, A et al. AUSTRÁLIA Prospectivo 430 60 SF-36 e HeartQol 

Este estudo teve implicações clínicas como a 

identificação de indicadores de resultados mais baixos 

de QVRS física e mental para pacientes com infarto do 

miocárdio permite a orientação direcionada ou esforços 

de prevenção secundária. 
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19 
Lesley Stafford, 

Michael Berk, Henry 

J Jackson 

AUSTRÁLIA Prospectivo 193 64 HeartQol e SF-36 

Os resultados demonstram o tabagismo como um 

preditor independente de depressão em pacientes com 

DAC, particularmente nos primeiros 3 meses pós-

evento cardíaco. É imperativo incentivar a cessação do 

tabagismo nestes pacientes pois a depressão é 

aumentada e os resultados podem adicionar  evidências 

para aumento das campanhas de abandono do 

tabagismos na prevenção primária da depressão. 

20 

Kramer L , Hirsch 

O , Schlössler K , S 

Träger , Baum 

E , Donner-Banzhoff 

N 

ALEMANHÃ 
Quasi-

experimental 
290 52 HeartQol e EQ-5D 

Os resultados mostram, havia associações entre 

diferentes variáveis sociodemográficas, a associação de 

grupo e QVRS, mas nenhum com variáveis  

relacionadas com a medicação básica recomendada 

21 

 Duits AA, Boeke S, 

Taams MA, 

Passchier J, Erdman 

RA 

HOLANDA Prospectivo 2501 65 EQ-5D e EQ-VAS 

Com base nesses resultados, podemos concluir que, 

isoladamente, pobres baixos escores EQ-5D e EQ-VAS 

pré-operatórios não contribuem para decidir quais 

pacientes devem ser submetidos a cirurgia cardíaca 

22 Budzyński J , et al.  POLÔNIA Prospectivo 48 61 SF-36 

Uma dose dupla de omeprazol melhorou a QV geral em 

pacientes com DAC sem sintomas gastrointestinais 

graves de forma mais eficaz do que a placebo.  

23 Dueñas et al. ESPANHA Prospectivo 175 69 SF-36 

Existe diferenças na evolução da QV, entre homens e 

mulheres após um IAM. A saúde mental é o 

determinante mais frequentemente associado a QVRS 

em ambos os sexos. No entanto, outros fatores 

determinantes clínicos de HRQL diferiu com o gênero, 

enfatizando a importância de individualizar a 

intervenção e ao conteúdo dos programas de 

reabilitação. Da mesma forma, o reconhecimento e 

tratamento de distúrbios mentais nestes pacientes pode 

ser crucial. 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Kramer+L%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Hirsch+O%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Hirsch+O%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Schl%C3%B6ssler+K%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Tr%C3%A4ger+S%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Tr%C3%A4ger+S%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Baum+E%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Baum+E%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Donner-Banzhoff+N%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Donner-Banzhoff+N%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Budzy%C5%84ski+J%22
http://europepmc.org/abstract/MED/21939510/?whatizit_url_Chemicals=http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI%3A7772
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24 Eastwood et al. EUA Prospectivo 55/38 65/59 

Ferrans e Powers 

Quality of Life 

Index-Cardíaco III e 

SF-36 

Pacientescom angiografia negativa tem experimentado 

menor qualidade de saúde de vida e de controle inferior 

percebido que os pacientes coronarianos 

positivo. Depois de um angiograma um resultado 

negativo pode não ser suficiente para aliviar as 

emoções negativas. 

25 Krecki R et al. POLÔNIA Prospectivo 107 61 SF-36 

Este estudo mostrou que há uma diferença significativa 

na qualidade de saúde da vida 12 meses após a cirurgia 

e tratamento médico isoladamente em pacientes de alto 

risco com DAC . O tratamento cirúrgico diminui o 

número de eventos adversos ,melhora e atenua os 

sintomas de insuficiência e de angina melhorando a 

qualidade de vida , especialmente o componente 

mental. 

26 

Garster NC 1 , Palta 

M , Sweitzer NK , 

Kaplan RM , DG 

Fryback 

EUA Transversal   SF-36 e EQ-5D 

Este estudo é o primeiro a examinar as habilidades de 

seis instrumentos genéricos administrados 

simultaneamente para detectar diferenças de QVRS 

relacionados à doença arterial coronariana em uma 

amostra transversal, nacionalmente representativa de 

adultos nos Estados Unidos. Os escores totais para 

todos os índices demonstraram capacidade de 

diferenciar entre indivíduos com e sem doença arterial 

coronariana, e entre os subgrupos de severidade CHD 

definidos por auto-relatos de tomar ou não tomar 

medicação para dor no peito 

Quadro 2 - Instrumento de coleta de dados 
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2.2.4 Discussão 

 

 O estudo sobre o impacto das doenças na qualidade de vida são recentes na 

população. Um grande estudo sobre qualidade de vida foi proposto pela Organização 

Mundial de Saúde avaliando o ônus causado pelas doenças em termos de anos de vida 

perdidos por morte prematura ou vividos com incapacidades
20

. Pesquisar sobre qualidade 

de vida auxilia no direcionamento do cuidado e das políticas públicas voltadas para 

prevenção das doenças. 

 A concentração dos estudos selecionados na Europa demonstra os avanços das 

pesquisas sobre qualidade de vida neste continente. A maioria dos instrumentos que 

avaliam qualidade de vida são desenvolvidos não apenas na Europa, mas também na 

América do Norte e Ásia. O propósito desses instrumentos é o de avaliar a qualidade de 

vida, tendo em vista a saúde dos indivíduos ou grupos
21

. 

 Observou-se a escassez de estudos sobre qualidade de vida e doença arterial 

coronariana na América Latina. A maior parte dos estudos sobre qualidade de vida nos 

países latinos são desenvolvidos a partir da validação de instrumentos estrangeiros
22-24

. 

 Nos artigos selecionados encontramos uma variação da amostra de 17 a 6.384 

indivíduos. Em pesquisas sobre qualidade de vida para obtenção de resultados com 

significância expressiva, seja analisando quantitativamente ou qualitativamente, a seleção 

da amostra é fundamental, pois amostras demasiadamente pequenas levam a resultados não 

confiáveis e as desnecessariamente grandes acarretam em desperdício de tempo e 

dinheiro
11

. Uma amostra é dita representativa se suas características se assemelham ao 

máximo possível da população-alvo
25

. Em estudos sobre QV o tamanho da amostra deve 

ser essencialmente representativo por ser a QV um conceito multidimensional que 
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representa a percepção subjetiva do indivíduo de seu estado de saúde física, psicológica e 

social, bem como seu bem-estar geral 
23, 26-28

. 

 Quanto ao tipo de metodologia utilizada todos os estudos foram de caráter 

quantitativo. A literatura revela que as principais tendências metodológicas na investigação 

sobre qualidade de vida empregam tanto métodos quantitativos como qualitativos
24

. As 

pesquisas sobre qualidade de vida são predominantemente de abordagem quantitativa onde 

os trabalhos são voltados para construção de instrumentos em vista o estabelecimento do 

caráter multidimensional do construto e sua validade. 

 Os estudiosos que trabalham com o enfoque qualitativo colocam o uso de medidas 

padronizadas levam a respostas estereotipadas. Um dos possíveis determinantes para o 

número elevados de pesquisas quantitativas resida no aspecto prático resultando num 

maior alcance na população
24

. 

 A média de idade dos indivíduos se concentrava entre 51 a 80 anos, sendo 

predominante a faixa etária de 60 a 70 anos. O predomínio dessa faixa etária deve-se ao 

fato da doença arterial coronariana acometer o indivíduo lentamente ao longo dos anos 

devido à aterosclerose sendo que o envelhecimento em si determina modificações 

estruturais que levam a diminuição da reserva funcional, reduzindo a capacidade de 

tolerância em várias situações de grande demanda, principalmente nas doenças cardíacas
29-

31
. 

 A idade é um fator de risco não modificável, porém, isoladamente não é 

determinante para doenças arterial coronariana. Os estudos afirmam que a incidência da 

doença arterial coronariana está relacionada com o conjunto de fatores de risco que o 

indivíduo pode ter. Um estudo realizado por Omran
30

 concluiu que em países 
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desenvolvidos, apesar de predominantes as mortes por doenças cardiovasculares, 

acometem os indivíduos já na velhice, como resultado do conjunto constituído pela 

efetivação de políticas preventivas em larga escala, pelo acesso aos mais modernos 

recursos tecnológicos tais como unidades de dor torácica, angioplastia e revascularização
31

. 

 Dentre os instrumentos de avaliação de qualidade de vida empregados o SF-36 

obteve a proporção de 63%. Os demais instrumentos foram respectivamente o MacNew 

Hearth Disease (16%); EQ-5D (11%), SF-18 (5%) e o HearthQol (5%). 

 Estudos de grandes bases populacionais demonstram estimativas consistentes do 

impacto da doença arterial coronariana sobre a qualidade de vida
32-35

. Esse impacto pode 

ser avaliado de forma genérica ou específica
36

. Os instrumentos de avalição genérica 

abordam vários aspectos da qualidade de vida concentrando-se nas questões gerais de 

saúde (ou doença) ao invés das características da doença. Os instrumentos específicos 

compreendem o conteúdo específico da doença em questão sendo clinicamente mais 

sensíveis na detecção de mudanças. Existem instrumentos específicos para condições 

cardiovasculares, e tendem a serem mais utilizados na prática
37-39

. 

 No que se refere ao uso do instrumento de QV o SF-36 (Medical Outcomes Study 

Short Form-36) foi o mais aplicado (63%). Os demais instrumentos foram respectivamente 

o MacNew Hearth Disease (16%); EQ-5D (11%); SF-18 (5%) e o HearthQol (5%).  

Alguns autores têm sugerido a complementariedade através da associação de 

instrumentos genéricos e específicos
40

 conforme o estudo de Oldrige et. al. que utilizou o 

SF-36 (instrumento genérico) e o HearthQol (instrumento específico) num estudo 

multicêntrico. Ao selecionar um instrumento de qualidade de vida, uma questão importante 

é a forma como ele irá funcionar em fornecer a informação mais adequada e necessária
41

. 
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Existe uma gama variada de instrumentos disponíveis, mas a escolha deve ser baseada na 

análise das propriedades psicométricas, relevância e adequação. A tendência dos estudos 

sobre o desenvolvimento de instrumentos de qualidade de vida serem extensos e com 

muitas informações aponta para necessidade de questionários mais criteriosos, porém 

sucintos. 

 Os desfechos dos estudos selecionados indicaram que as mudanças no estilo de vida 

e reabilitação após evento coronariano foram  eficazes na melhoria da QV da população 

estudada diminuindo a morbidade e a reincidência dos sintomas.
42,43

  

2.2.5 Conclusão 

 Com o crescente envelhecimento da população mundial a pesquisa sobre o impacto 

da doença arterial coronariana na qualidade de vida torna-se necessária. Estudos futuros 

são essenciais para compreendermos o envolvimento da doença na vida das pessoas.  

 Este estudo permitiu caracterizar a produção científica sobre a relação da qualidade 

de vida com a doença arterial coronariana. Percebeu-se a escassez da produção na América 

Latina, fazendo necessária uma reflexão sobre a temática, promovendo a divulgação e 

desenvolvimento de novas pesquisas. 

 Portanto, de acordo com os resultados encontrados concluímos que os desfechos 

indicaram alterações na qualidade de vida e que as mudanças no estilo de vida, suporte 

social e reabilitação após evento coronariano proporcionam melhoria da qualidade de vida. 
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2.3 JUSTIFICATIVA 

 

O estilo de vida coloca-se como um dos fatores mais importantes e determinantes 

da QV conforme demonstra várias pesquisas no mundo, incluindo o Brasil
45

. Devido à 

influência do estilo de vida e da atividade física na saúde das pessoas este assunto tem se 

tornado uma preocupação constante, pois os baixos níveis de saúde e bem-estar trazem 

consequências para o indivíduo e para força de trabalho
46

. 

A Doença Arterial Coronariana, como toda doença crônica, afeta as várias 

dimensões da vida do indivíduo levando a deterioração da sua qualidade de vida. Afeta 

tanto os aspectos da vida social como a familiar. Com o intuito de avaliarmos a qualidade 

de vida dos indivíduos acometidos por DAC é que propomos este estudo. 
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2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar a qualidade de vida de pacientes com Doença Arterial Coronariana Crônica. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever a prevalência dos escores de qualidade de vida. 

 Identificar os domínios de Qualidade de Vida afetados pela Doença arterial 

coronariana; 

 Comparar o uso dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida WHOQOL-

bref e SF-36 para doença arterial coronariana. 
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2.5 HIPÓTESES 

 

 Hipótese nula (H0): A qualidade de vida não se modifica de forma significante na 

presença da doença arterial coronariana. 

 Hipótese alternativa (H1): A doença arterial coronariana induz a redução 

importante dos padrões de qualidade de vida. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1  DESENHO DO ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo do tipo transversal, prospectivo e  analítico com  abordagem 

quantitativa. 

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

A coleta dos dados foi realizada no ambulatório de cardiologia do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW) da Universidade Federal da Paraíba. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

3.3.1 População alvo 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram  todos os usuários com doença arterial coronariana 

do ambulatório de cardiologia do HULW, especificamente o ambulatório de doença 

arterial coronariana e o de cirurgia cardíaca. A amostragem constituída foi por 

conveniência entre os meses de abril a dezembro de 2013, tipo registro de mundo real. 
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3.3.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

 

Figura 2 - Desenho do estudo 
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3.4  DEFINIÇÃO DE TERMOS E COLETA DE DADOS 

 

3.4.1 Definição dos termos e variáveis 

 

Doença arterial coronariana 

Definição teórica Definição operacional 

A Doença Arterial Coronariana (DAC) é 

resultante do estreitamento ou da oclusão 

das artérias coronarianas por aterosclerose, 

uma doença que afeta o revestimento 

endotelial das grandes e médias artérias. 

A doença arterial coronariana ou 

aterosclerose coronariana é caracterizada 

pelo estreitamento dos vasos que suprem o 

coração em decorrência do espessamento da 

camada interna da artéria devido ao 

acúmulo de placas. 

 

Qualidade de vida 

Definição teórica Definição operacional 

Percepção do indivíduo sobre a sua posição 

na vida, no contexto da cultura e dos 

sistemas de valores nos quais ele vive, e em 

relação a seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações (WHO, 1995). 

Sem definição 

 

 

 

SF-36 

Definição teórica Definição operacional 

Instrumento genérico para medição da 

qualidade de vida dos entrevistados através 

de questões sobre vários aspectos da vida 

dos indivíduos principalmente aquelas 

relacionadas a saúde. 

Composto por oito domínios: Capacidade 

funcional, Aspectos físicos, Dor,  Estado 

geral de saúde, Vitalidade, Aspectos sociais,  

Aspectos emocionais, Saúde mental e uma 

questão comparativa entre as condições de 

saúde atual e um ano antes. 
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WHOQOL-bref 

Definição teórica Definição operacional 

Instrumento de avaliação de qualidade de 

vida geral, abordando questões que 

influenciam a qualidade de vida como sono, 

dor e satisfação sexual. 

Consta de 26 questões das quais duas são 

gerais e as 24 restantes representam cada 

uma das 24 facetas que compõe o 

instrumento original (WHOQOL-100)  As 

questões por sua vez compõem quatro 

domínios: físico, psicológico, relações 

sociais e meio ambiente. 

 

3.4.2 Operacionalização das medidas e categorização das variáveis 

Variáveis 

Dependentes 

Definição teórica Definição 

operacional 

Categorização 

Colesterol total Variável ordinal 

definida pela soma de 

todas as frações de 

colesterol (HDL, LDL, 

VDL, triglicérides). 

Mensurado em 

mg/dL 

Sem categorização 

Triglicérides Variável ordinal 

definida como 

lipoproteína de origem 

animal ou vegetal. 

Mensurado em 

mg/dL 

Sem categorização 

HAS Variável qualitativa 

definida pelo aumento 

da pressão arterial. 

Presença da 

doença 

hipertensiva 

declarado pelo 

usuário. 

Sim/Não 

Variáveis 

Independentes 

   

Nome Variável nominal  Sem categorização 

Registro Variável ordinal 

referente ao 

prontuário. 

 Sem categorização 

Idade Variável contínua 

definida pela data de 

nascimento no 

Registro geral 

Calculado em 

anos a partir da 

data de 

nascimento no 

Sem categorização 



45 

fornecida pelo usuário.  dia da entrevista. 

Sexo Variável nominal   Masculino/Feminino 

Cor Variável nominal 

definida como a cor da 

pele que o usuário se 

auto classifica 

 Caucasóide/não-

caucasóide. 

Situação 

trabalhista 

Variável nominal 

definida se exerce 

alguma atividade 

laboral. 

 Empregado/aposentado/Do 

lar/Desempregado 

Escolaridade Variável nominal 

definida como o grau 

de instrução do usuário 

 Analfabeto/ Alfabetizado/ 

Ensino 

fundamental/Ensino 

médio/Ensino superior 

Procedência Variável nominal 

definida como a cidade 

que o usuário reside.  

 João Pessoa/Fora de João 

Pessoa 

Tabagismo Variável nominal 

definida caracterizada 

pela dependência do 

consumo de tabaco 

Consumo de 

fumo declarado 

pelo usuário 

Sim/Não Ativo/Inativo 

Quantos cigarros por dia. 

Diabetes 

mellitus 

Variável qualitativa 

definida como doença 

metabólica 

caracterizada pelo 

aumento dos níveis 

glicêmicos. 

Presença da 

doença declarada 

pelo usuário 

Sim/Não 

Dislipidemia Variável qualitativa 

definida como a 

presença de níveis 

elevados de 

lipídeos/lipoproteínas 

no sangue 

Presença da 

doença declarada 

pelo usuário. 

Sim/Não 

Medicações Variável nominal 

definida pela 

utilização de 

medicamentos pelo 

usuário 

 Sem categorização 
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Peso Variável contínua 

definida a partir do 

peso do usuário 

medido no momento 

da entrevista 

Mensurado em 

quilogramas 

Sem categorização 

Altura Variável contínua  

definida como a 

estatura do usuário 

 Sem categorização 

IMC Variável ordinal 

determinado pela 

massa do indivíduo 

(peso) dividido pelo 

quadrado da altura. 

 Sem categorização 

Circunferência 

Abdominal 

Variável ordinal 

caracterizada pela 

medida da linha 

horizontal do abdome 

onde a cintura é mais 

reduzida. 

Calculada em 

centímetros 

através de uma 

fita métrica 

padrão. 

Sem categorização 

Doença 

ateromatosa 

Variável nominal 

definida pela 

ocorrência de DAC, 

doença arterial 

periférica, infarto do 

miocárdio 

 Sim/Não/Qual 

História familiar Variável nominal 

caracterizada pela 

ocorrência de doenças 

crônicas na família 

 Sim/Não/Qual 

Insuficiência 

renal crônica 

Variável nominal 

definida perda 

progressiva da função 

renal 

Presença da 

doença declarada 

pelo usuário. 

Sim/Não 

 

3.4.3 Etapas e métodos de coleta de dados 

 

Etapa 1: Os potenciais sujeitos para inclusão no estudo foram  avaliados quanto aos 

critérios de inclusão e exclusão. Aqueles que preencherem  tais critérios  foram abordados 

no momento que antecedeu  a consulta no ambulatório de cardiologia sendo  informados 
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sobre o objetivo do estudo e em seguida convidados a ler e assinar em conjunto com a 

pesquisadora o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Etapa 2: Após a concordância do TCLE foram  submetidos aos questionários. O 

primeiro relativo ao perfil clínico, o segundo e terceiro aos dois instrumentos de qualidade 

de vida, o WHOQOL-bref  e o SF-36. 

3.4.4 Definição dos recursos humanos 

 

 A coleta de dados foi  realizada pela pesquisadora e uma aluna da graduação. Esta 

aluna foi treinada sendo realizado um teste piloto para as adequações necessárias. 

3.4.5  Instrumentos de medida e sua confiabilidade 

 

 Para aferição da altura e peso forma medidos em balança antropométrica, do tipo 

digital, da marca Filizola ® com capacidade para usuários com mais de 150 kg, e medição 

de 1,00 a 2,00  metros de altura previamente calibrada e com selo do Inmetro. Na medida 

da circunferência abdominal utilizou-se uma fita métrica padrão com selo do Inmetro. 

Os  instrumentos para mensurar a Qualidade de Vida foram  o questionários  SF-36 

e WHOQOL-bref ambos validados para população brasileira
8,9

. 

SF-36  

 O SF-36 (Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey)® elaborado 

por Ware e Sherbourne
17

  traduzido e validado por Ciccioneli
9
. Composto por 36 questões 

distribuídas em oito domínios: Capacidade Funcional – CF (10 itens); Aspectos Físicos – 

AF (4 itens); Dor, (2 itens); Estado Geral de Saúde – EGS (5 itens); Vitalidade – VIT (4 

itens); Aspectos Sociais – AS (2 itens); Aspectos Emocionais – AE (3 itens); Saúde Mental 

– SM (5 itens) e uma questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e 

a de um ano antes. Este instrumento se propõe avaliar tanto os aspectos negativos de saúde 

(doença) quanto os aspectos positivos (bem-estar) e, para responder seus itens o 

entrevistado deve considerar as últimas quatro semanas
17

.  

 Os itens do SF-36 foram estruturados em escalas, com várias possibilidades de 

pontuação (de 1 a 6; de 1 a 5; 1 e 2; 1,2 e 3), a variação é de intensidade crescente ou 
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decrescente conforme a pergunta. Para obtenção dos escores, após a aplicação, as questões 

devem ser pontuadas de acordo com as normas pré-estabelecidas. Os escores das questões 

01,06, 07, 08, 09 (sub-itens a, d, e, h) e 11 são repontuados. Há questões em que os valores 

dos sub-itens devem ser somados, como nas questões 3,4 e 5. Outras como as questões 6 e 

7 os escores obtidos são invertidos (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1). Porém, as questões cujos os 

escores são invertidos e seguem uma ordem sequencial previsível devendo-se, portanto, 

obedecer à ponderação preconizada. Posteriormente, os valores das questões são 

transformados em notas de oito domínios que variam numa escala de 0 a 100, onde zero 

corresponde a pior qualidade de vida e 100 a melhor. Cada domínio é analisado 

separadamente, não se admitindo um escore total
17

. 

 O SF-36 é um instrumento genérico auto-aplicável de fácil compreensão. Caso o 

entrevistado tenha dificuldades para leitura este pode ser lido e preenchido pelo 

entrevistador. 

WHOQOL – bref   

O WHOQOL – bref é composto por 26 questões, das quais duas são aspectos gerais 

da QV e as 24 restantes representam cada uma das 24 facetas que compõe o instrumento 

original (WHOQOL – 100). As questões, por sua vez, compõem quatro domínios: físico, 

psicológico, relações sociais e meio ambiente
15

. 

As questões do WHOQOL – bref possuem quatro tipos de escalas de respostas: 

intensidade, capacidade, frequência e avaliação, todas graduadas em cinco níveis. Estas 

escalas são do tipo Likert, sendo que a escala de intensidade varia de nada a extremamente, 

a de avaliação de muito insatisfeito a muito satisfeito, muito ruim a muito muito boa e a 

escala de frequência varia de nunca a sempre. Todas as palavras âncoras possuem uma 

pontuação de um a cinco e para as questões 3, 4 e 26 os escores são invertidos (1=5, 2=4, 

3=3, 4=2, 5=1) 
15

. 

Este instrumento não admite um escore total de QV, considerando a QV como um 

construto multidimensional e, portanto, cada domínio é pontuado de forma independente. 

A determinação dos escores dos domínios acontece a partir da multiplicação da 

média de todos os itens incluídos dentro de um domínio dividido por quatro. Dessa forma o 
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escore pode variar de zero a 100, sendo quanto maior o valor, melhor o domínio de 

qualidade de vida é avaliado
18

. 

É um instrumento de qualidade de vida de auto-avaliação e auto-explicativo. 

Quando o entrevistado apresenta dificuldade na leitura devido a condição de saúde ou de 

alfabetização a aplicação do questionário pode ser realizada pelo entrevistador 

 

3.4.6  Padronização das técnicas 

 

 A coleta dos dados foi realizada mediante aplicação do formulário de perfil clínico 

e dos dois instrumentos de qualidade de vida no momento anterior a consulta médica. O 

usuário foi levado a uma sala no mesmo setor sendo informado dos objetivos e todo o 

procedimento do estudo. Todos os participantes concordaram em participar do estudo 

sendo-lhes fornecidos o TCLE para assinar bem como os instrumentos de QV que foi 

respondido neste local. Os usuários que tiveram limitação no entendimento do instrumento 

por não saber ler e escrever o questionário foi  respondido pela pesquisadora por meio de 

entrevista. 

3.4.7  Tabulação dos dados 

 

 Os dados foram compilados na planilha eletrônica EXCEL® for Windows e  

importado para o SPSS V.18 para realização da análise estatística. 

3.4.8 Forma de entrada dos dados 

 

 Os dados foram digitados por pessoas diferentes e realizada verificação de erros. 

3.5  Método estatístico para análise dos dados 

 

A análise estatística descritiva das variáveis sóciodemográficas foram apresentadas 

utilizando valores percentuais.  

Para avaliação dos escores de qualidade de vida do SF-36 e do WHOQOL-bref 

foram calculados  média,  mediana, mínimo, máximo e desvio padrão como também os 
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intervalos  de confiança para a média do escore de qualidade de vida em todos os domínios 

avaliados no estudo. A normalidade do escore foi avaliada através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Nos casos em que o teste não indicou normalidade foi aplicado o 

teste de Kruskal-Wallis na comparação da qualidade de vida entre os domínios avaliados 

em cada instrumento. Para avaliar a correlação entre a qualidade de vida medida pelo SF-

36 e o WHOQOL-bref foi utilizada a correlação de Spearman. Na comparação do escore 

de qualidade de vida entre os fatores do estudo foi aplicado o teste de Mann-Whitney, 

quando a comparação se tratava entre dois grupos e o teste de Kruskal-Wallis quando se 

tratava de três ou mais grupos. Todas as conclusões foram tiradas considerando o nível de 

significância de 5%. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

 O estudo seguiu os princípios da Resolução 466/12
47

 do Conselho Nacional de 

Saúde e foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres 

humanos do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal aa Paraíba. 

Os participantes que aceitaram participar da pesquisa leram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Os riscos físico ou psicológico aos participantes da 

pesquisa foram mínimos. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Qualidade de vida na doença arterial coronariana 

 

4.1.1 Introdução 

 

As doenças crônicas tem causado grande impacto na vida dos indivíduos. 

Pertencente a esse grupo a doença arterial coronariana (DAC) é a doença cardíaca mais 

prevalente, comprometendo a saúde de uma parte considerável da população
48

. Nos 

Estados Unidos a DAC é a principal causa de morte em adultos
49,50

. Em, 2010, segundo 

dados do DATASUS a doença arterial coronariana foi responsável por 99.408 óbitos 

representando 8,8% do total de mortes no Brasil naquele ano
51,52

. A  prevalência da DAC 

na população aumenta conforme a idade em ambos os sexos
53,54

. 

 A doença arterial coronariana é caracterizada pela oclusão ou estenose das artérias 

coronárias provocados pela placa de ateroma e pode permanecer sem qualquer 

manifestação clínica durante anos
55

. 

 Estima-se que 50% de todos os óbitos por DAC poderiam ser evitados com a 

diminuição dos fatores de risco para tal doença 
56

. Dentre os fatores de risco associados a 

DAC estão o tabagismo, diabetes mellitus, histórico familiar desta enfermidade, 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, obesidade, sedentarismo e outros 
57

. Esses 

fatores de risco frequentemente presentes na DAC podem também contribuir para 

alterações  na qualidade de vida
58,59

. 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) define qualidade de vida como sendo “ a 

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

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

preocupação.”
60,61

.  Os estudos sobre avaliação da qualidade de vida nos portadores de 

DAC são recentes por que este tema ganhou grande interesse apenas nos últimos anos. 

 O projeto Cabri que analisou a qualidade de vida após o  tratamento com 

angioplastia em coronariopatas utilizando o Nottingham Health Profile e o estudo Rita-2 
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que avaliou a qualidade de vida através do SF-36 após 3 meses, um e três anos em 

portadores de angina submetidos a angioplastia
62

. 

 Considerando a importância do possível impacto da DAC na qualidade de vida dos 

indivíduos nosso estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida nos portadores de 

DAC crônica e estável. 

4.1.2 Métodos 

 Este é um estudo transversal, prospectivo, analítico, que recrutou pacientes com 

DAC atendidos em ambulatório de cardiologia com amostragem por conveniência tempo-

dependente pré-definido (abril a dezembro de 2013). 

Os critérios de inclusão foram: Idade > 18 anos,  diagnóstico clínico e/ou de testes 

complementares .  Foram excluídos do estudo aqueles que estivessem em tratamento 

psiquiátrico e/ou psicologico, incapacidade de responder os questionários, internamento 

por distúrbio mental em menos de um ano, participação previa em qualquer estudo 

cientifico. Todos concordaram em participar do estudo assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

Inicialmente foi realizada uma anamnese e exame físico, e em seguida receberam 

os dois questionários de qualidade de vida para responderem. Aqueles que tiveram 

limitação no entendimento do instrumento (questionário) tiveram auxilio dos 

pesquisadores por meio de entrevista. 

As variáveis sóciodemográficas estudadas foram faixa etária, escolaridade, cor, 

sexo e profissão, enquanto as clínicas incluíram HAS (tempo de diagnóstico e medicação 

utilizada), levantamento de co-morbidades e fatores de risco cardiovascular como diabetes, 

dislipidemia, histórico de DAC, obesidade, histórico familiar de DAC e doença renal 

crônica, antecedentes pessoais de infarto do miocárdio e revascularização miocárdica.A 

coleta das características descritas acima foi através de entrevista estruturada. 

 Para avaliação da qualidade de vida (QV) aplicou-se o SF-36 (Medical Outcomes 

Study 36-item Short Form Health Survey)® , que é um questionário elaborado por Ware e 

Sherbourne (1992)
17

  traduzido e validado no Brasil por Ciccioneli
9
. Este questionário é 

composto por 36 questões distribuídas em oito domínios: Capacidade Funcional – CF (10 

itens); Aspectos Físicos – AF (4 itens); Dor, (2 itens); Estado Geral de Saúde – EGS (5 
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itens); Vitalidade – VIT (4 itens); Aspectos Sociais – AS (2 itens); Aspectos Emocionais – 

AE (3 itens); Saúde Mental – SM (5 itens) e uma questão de avaliação comparativa entre 

as condições de saúde atual e a de um ano antes. Este instrumento se propõe avaliar tanto 

os aspectos negativos de saúde (doença) quanto os aspectos positivos (bem-estar) e, para 

responder seus itens o entrevistado deve considerar as últimas quatro semanas
9
.  

 Os itens do SF-36 foram estruturados em escalas, com várias possibilidades de 

pontuação (de 1 a 6; de 1 a 5; 1 e 2; 1,2 e 3), a variação é de intensidade crescente ou 

decrescente conforme a pergunta. Para obtenção dos escores, após a aplicação, as questões 

devem ser pontuadas de acordo com as normas pré-estabelecidas. Os escores das questões 

01,06, 07, 08, 09 (sub-itens a, d, e, h) e 11 são repontuados. Há questões em que os valores 

dos sub-itens devem ser somados, como nas questões 3,4 e 5. Outras como as questões 6 e 

7 os escores obtidos são invertidos (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1). Porém, as questões cujos os 

escores são invertidos e seguem uma ordem sequencial previsível devendo-se, portanto, 

obedecer à ponderação preconizada. Posteriormente, os valores das questões são 

transformados em notas de oito domínios que variam numa escala de 0 a 100, onde zero 

corresponde a pior qualidade de vida e 100 a melhor. Cada domínio é analisado 

separadamente, não se admitindo um escore total
9
.  

Para realização da análise os dados foram tabulados em uma planilha eletrônica no 

programa EXCEL
®

 digitados em dupla para correção de eventuais inconsistências. Os 

dados foram analisados no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 18.0. 

Os domínios do SF-36 foram analisados isoladamente conforme a sintaxe pré-definida do  

questionário
9,17

. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição e 

homologado na reunião ordinária de 29 de março de 2013 sendo realizada conforme as 

exigências da Resolução CNS 466/12
47

. 

4.1.3 Resultados 

Foram recrutados 173 pacientes sendo 110 do sexo feminino e 63 masculino. 

Quanto ao perfil sóciodemográfico a idade média foi de 60 a 69  anos (27,2%), eram do 

sexo feminino (63,6%),  cor não caucasoide (93,6%), estavam empregados (52,0%) e tinha 

escolaridade até a alfabetização (41,0%) (Tabela 1 ).  
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As características clínicas mais prevalentes foram:  Histórico familiar de DAC 

(94,8%), dislipidemia (83,6%), HAS (82,6%), tabagismo (33,1%), sobrepeso (58,1%), 

obesidade (29.7%), Diabetes Mellitus (26,7%), eventos coronarianos pregressos (19,7%), 

doença renal crônica (0,6%) (Tabela 2) 

A análise descritiva do escore de qualidade de vida do SF-36 segundo os domínios 

avaliados demonstrou que o domínio com maior média de escore de qualidade de vida é o 

aspecto social (média = 66,0) seguido do domínio saúde mental (média = 61,3) e da 

capacidade funcional (média = 55,5). Ainda, o escore com menor média de qualidade de 

vida é o estado geral de saúde (média = 40,8) (Tabela 3).  

As médias e desvio padrões do escore de qualidade de vida dos pacientes avaliados 

segundo o perfil sócio demográfico, através do instrumento SF-36, são descritas na Tabela 

3.  A  idade foi significativa para mudança da qualidade de vida nos domínios: capacidade 

funcional, dor, estado geral de saúde e vitalidade (p-valor = 0,001; 0,002; < 0,001 e 0,022, 

respectivamente). 

Em relação a situação atividade profissional (trabalho), nos domínios capacidade 

funcional, dor e estado geral de saúde, o fato do paciente trabalhar trouxe mudanças 

significativas na qualidade de vida do paciente (p-valor = 0,025; 0,013 e 0,011, 

respectivamente) (Tabela 4). 

Quanto escolaridade, a influência do estudo na qualidade de vida foi observada nos 

domínios: capacidade funcional, limitações por aspectos físicos, dor, estado geral da saúde 

e aspectos sociais (p-valor = 0,020; 0,022; 0,002; 0,010 e 0,045, respectivamente). Ainda, 

observa-se que, em todos estes domínios com diferença significativa da qualidade de vida, 

a maior média do escore foi encontrada no grupo que possui ensino médio. 

A HAS, diabetes mellitus, dislipidemia, índice de massa corpórea e eventos clínicos 

prévios apresentaram alguma influência na qualidade de vida dos pacientes conforme 

demonstrado na tabela 5. 

4.1.4 Discussão 

Os resultados sobre qualidade de vida indicam alterações negativas em três 

domínios do SF-36. A qualidade de vida é uma medida comumente utilizada para 
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conhecermos a percepção de saúde dos indivíduos, de como se sentem, suas preocupações, 

bem-estar e quais suas perspectivas para o futuro 
63,64

. 

 As menores médias dos escores foram encontrados nos domínios de estado geral de 

saúde e capacidade funcional no SF-36 e nos domínios físico. Correlacionado com as 

características sóciodemográficas os domínios com menores médias de qualidade de vida 

são condizentes com outros estudos sobre doença arterial coronariana 
63, 65-67

. 

 A idade foi significativa para mudança da qualidade de vida. Pessoas mais velhas, 

mais do que qualquer outro grupo de idade, tendem a ter mais dificuldades em satisfazer 

suas necessidades. Associado a isso a satisfação financeira ruim afeta, ao longo dos anos, o 

estado geral de saúde deteriorando seu desempenho geral, modificando assim sua situação 

de vida e posição social
 68

. Gradualmente a situação física fica pior com a idade
69

. 

No presente estudo, as médias dos escores de QV apresentaram mudança 

significativa para os domínios capacidade funcional, dor, estado geral de saúde e 

vitalidade. 

 Quanto ao nível educacional observou-se que maiores escores de qualidade de vida 

estão associados com melhores condições educacionais, o que é concordante com a 

literatura 
70,71

.  

  A HAS  é um fator de risco que  interferiu diretamente na qualidade de vida 

dos sujeitos. A hipertensão, per si, tem um papel determinante no surgimento da doença 

arterial coronariana e indivíduos com hipertensão reportam um condicionamento físico 

pior do que aqueles sem tal enfermidade 
72

. 

  Os eventos isquêmicos anteriores  foram  influentes  em todos os domínios 

de QV do SF-36. Existem poucos estudos na literatura que relacionam a QV com os 

eventos  isquêmicos. Diferente dos nossos resultados os estudos demonstram melhoria da 

QV após o tais eventos. 
73-76

.  Uma possível explicação para tais resultados conflitantes é a 

condição socioeconômica da nossa população. 

 Neste estudo demonstramos o impacto negativo da DAC na qualidade de vida dos 

pacientes com tal doença. Durante vários anos os profissionais que atenderam  populações 

com DAC estiveram atuando quase que exclusivamente objetivando beneficio físico, e de 

certa forma “esquecendo” outras questões hoje tidas como não menos importantes, dentre 
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estas destaca-se a qualidade de vida. É preciso um esforço conjunto multidisciplinar a fim 

de identificar alterações na qualidade de vida dos pacientes com DAC e abordar tal questão 

de forma a beneficiar os pacientes. 

 As principais limitações do nosso estudo, ao compara-lo com a literatura, são  a 

idade mais avançada dos pacientes e a baixa escolaridade. 

4.1.5 Conclusão 

 

 Nesta população de pacientes com DAC houve alterações  negativas na qualidade 

de vida.  

O estudo permitiu concluir que tanto alguns fatores de risco para doença 

aterosclerótica coronariana, como a ocorrência de eventos clínicos decorrente desta 

tiveram impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes. 

 Portanto a DAC, determinando eventos clínicos, apresentou decréscimo na 

qualidade de vida dos pacientes. 
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Tabela 1 - Caracterização demográfica 

Fator avaliado n % 

Idade n % 

>70 anos 42 24,3 

60-69 47 27,2 

50-59 41 23,7 

40-49 31 17,9 

30-39 11 6,4 

18-29 1 0,5 

Sexo 

  Masculino 63 36,4 

Feminino 110 63,6 

Cor 

  Caucasóide 11 6,4 

Não Caucasóide 162 93,6 

Situação trabalhista 

  Empregado 90 52 

Aposentado 60 34,7 

Do lar 21 12,1 

Desempregado 2 1,2 

Escolaridade n % 

Superior 20 11,6 

Médio 37 21,4 

Fundamental 15 8,7 

Analfabeto 30 17,3 

Alfabetizado 71 41 
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Tabela 2 - Perfil Clínico 

Fator avaliado n % 

HAS 

  Possui HAS 142 82,6 

Não possui HAS 30 17,4 

Tabagismo 

  Fuma 57 33,1 

Não fuma 115 66,9 

Diabetes 

  Possui Diabetes 46 26,7 

Não possui Diabetes 126 73,3 

Dislipidemia Colesterol total 

  Presente 144 83,2 

Ausente 29 16,8 

Dislipidemia Triglicerídes 

  Presente 145 83,8 

Ausente 28 16,2 

IMC 

  Normal 21 12,2 

Sobrepeso 100 58,1 

Obeso 51 29,7 

Eventos anteriores 

  Há eventos anteriores 34 19,7 

Não há eventos anteriores 139 80,3 

Histórico familiar 

  Possui histórico familiar 164 94,8 

Não possui histórico familiar 9 5,2 

Insuficiência Renal 

  Presente 1 0,6 

Ausente 172 99,4 

   

Tabela 3. Análise descritiva do escore de qualidade de vida do SF-36 segundo os domínios avaliados 

Instrumento/ 

Domínio avaliado 
Mínimo Máximo Média Mediana 

Desvio 

padrão 
IC(95%) 

SF-36¹       

Capacidade Funcional 0,0 100,0 55,5 60,0 27,1 51,5 – 59,6 

Limitações por aspectos Físicos 0,0 100,0 47,1 25,0 47,6 40,0 – 54,3 

Dor 0,0 100,0 47,2 41,0 19,9 44,2 – 50,2 

Estado Geral de Saúde 5,0 82,0 40,8 42,0 15,8 38,4 – 43,1 

Vitalidade 5,0 100,0 52,3 55,0 20,5 49,2 – 55,4 

Aspectos Sociais 12,5 100,0 66,0 62,5 22,9 62,5 – 69,4 

Aspectos Emocionais 0,0 100,0 50,5 33,3 47,8 43,3 – 57,7 

Saúde Mental 8,0 100,0 61,3 64,0 19,6 58,3 – 64,2 

¹p-valor do teste de Kruskall-Wallis  significativo ao nível de 0,01 



59 

 
Tabela 4. Médias e desvio padrões do escore de qualidade de vida dos pacientes avaliados segundo o 

perfil sócio demográfico, através do instrumento SF-36. 

Fator avaliado 

Domínio do SF-36 

Capacidade  

Funcional 

Limitações 

por 

aspectos 

Físicos 

Dor 

Estado 

Geral de 

Saúde 

Vitalidade 
Aspectos  

Sociais 

Aspectos  

Emocionais 

Saúde 

Mental 

Idade         

18-29 5,0 0,0 22,0 20,0 35,0 25,0 0,0 24,0 

30-39 72,7±22,4 56,8±50,1 57,7±17,7 50,8±17,3 56,4±18,7 76,6±24,3 54,5±52,2 64,0±19,1 

40-49 61,9±24,4 56,4±48,3 54,5±21,3 46,5±15,9 58,2±18,4 69,4±22,8 51,6±45,4 66,5±16,7 

50-59 61,3±29,4 54,3±49,0 48,8±22,1 43,7±15,1 55,1±23,0 68,6±25,0 52,0±48,9 62,0±21,7 

60-69 55,9±24,9 47,9±46,3 47,1±16,5 40,0±15,1 53,4±19,6 66,5±21,0 51,8±47,0 63,3±18,7 

>70 anos 41,4±24,0 31,0±44,5 38,2±17,1 32,4±13,0 43,2±18,7 58,5±20,7 46,8±50,0 54,8±19,2 

p-valor² 0,001 0,112 0,002 <0,001 0,022 0,066 0,891 0,079 

Situação 

trabalhista 
 

       

Empregado 60,3±27,5 53,6±48,1 51,0±20,7 43,9±15,7 55,3±20,5 68,8±23,6 54,8±47,5 61,8±19,6 

Aposentado 48,0±24,8 35,0±45,4 40,9±17,5 35,3±14,4 48,2±19,8 62,6±20,7 49,4±48,5 59,5±19,3 

Do lar 58,8±26,9 53,6±47,0 49,6±18,4 43,4±16,3 51,4±22,0 64,3±24,1 34,9±45,3 65,1±20,1 

Desempregado 32,5±38,9 50,0±70,7 42,0±28,3 36,0±22,6 47,5±17,7 56,2±44,2 50,0±70,7 50,0±36,8 

p-valor² 0,025 0,107 0,013 0,011 0,225 0,410 0,381 0,551 

Escolaridade         

Alfabetizado 51,3±26,5 38,7±45,3 41,8±17,3 37,8±15,1 50,8±21,3 61,9±21,9 48,8±47,1 59,5±21,0 

Analfabeto 50,3±27,0 45,8±49,2 45,3±20,7 36,0±14,6 47,7±20,9 62,1±22,9 46,7±49,2 60,9±19,3 

Fundamental 50,3±24,0 35,0±48,0 47,5±22,4 41,4±16,6 49,3±16,8 66,8±23,7 48,9±48,6 57,6±15,0 

Médio 67,6±27,4 69,6±44,1 57,9±20,3 48,7±15,9 59,1±21,2 75,7±23,2 57,7±47,6 65,7±20,8 

Superior 59,8±26,1 46,2±50,2 49,3±17,9 43,4±14,9 54,0±16,8 67,8±21,9 50,0±51,3 62,6±15,6 

p-valor² 0,020 0,022 0,002 0,010 0,148 0,045 0,829 0,469 

¹p-valor do teste de Mann-Whitney (se p-valor < 0,05 a qualidade de vida difere significativamente). 

²p-valor do teste de Kruskal-Wallis (se p-valor < 0,05 a qualidade de vida difere significativamente) 
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Fator 

avaliado 

Domínio do SF-36 

Capacidade  

Funcional 

Limitações 

por 

aspectos 

Físicos 

Dor 

Estado 

Geral de 

Saúde 

Vitalidade 
Aspectos  

Sociais 

Aspectos  

Emocionais 

Saúde 

Mental 

HAS         

Sim 54,4±26,2 46,0±47,6 46,9±19,3 39,8±15,0 51,5±20,5 65,2±22,3 47,9±48,2 60,5±19,8 

Não 61,7±30,7 54,2±47,8 48,6±23,0 46,6±17,6 56,8±19,8 70,0±26,0 61,1±44,7 65,3±18,9 

p-valor¹ 0,155 0,305 0,408 0,041 0,210 0,248 0,119 0,209 

Diabetes         

Sim 50,2±24,3 37,0±45,3 41,8±17,3 34,0±12,7 48,9±17,9 62,9±20,8 41,3±47,2 58,3±16,6 

Não 57,8±27,7 51,2±48,0 49,4±20,3 43,5±15,9 53,8±21,2 67,4±23,4 54,2±47,7 62,6±20,5 

p-valor¹ 0,092 0,089 0,032 <0,001 0,138 0,282 0,079 0,166 

Dislipidemia 

Colesterol 
 

       

Sim 55,9±26,3 50,3±47,5 47,9±19,7 40,5±16,1 53,4±20,1 66,1±22,3 50,9±48,1 61,6±19,2 

Não 53,6±31,3 31,0±45,6 43,8±20,7 42,2±14,7 46,6±21,8 65,2±26,1 48,3±46,8 60,0±21,9 

p-valor¹ 0,788 0,034 0,263 0,638 0,094 0,848 0,879 0,760 

Dislipidemia 

Triglicerídeo 
 

       

Sim 55,9±26,2 50,7±47,5 47,9±19,6 40,6±16,1 53,5±20,1 66,1±22,2 50,8±48,0 61,5±19,2 

Não 53,4±31,8 28,6±44,5 43,5±21,0 41,5±14,6 46,1±22,0 65,3±26,6 48,8±47,6 60,4±22,2 

p-valor¹ 0,774 0,018 0,227 0,885 0,078 0,869 0,895 0,870 

Eventos 

anteriores 
 

       

Sim 39,7±21,2 24,3±39,6 33,9±11,3 29,8±13,7 42,2±19,2 54,0±18,1 33,3±46,4 51,4±19,1 

Não 59,4±27,0 52,7±47,8 50,5±20,2 43,5±15,2 54,7±20,1 68,9±23,1 54,7±47,3 63,7±19,0 

p-valor¹ <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,001 0,001 0,013 0,001 

¹p-valor do teste de Mann-Whitney (se p-valor < 0,05 a qualidade de vida difere significativamente). 

²p-valor do teste de Kruskal-Wallis (se p-valor < 0,05 a qualidade de vida difere significativamente) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Considerando-se os objetivos propostos para este estudo, os resultados permitiram as 

seguintes conclusões: 

 A DAC afeta negativamente a qualidade vida dos pacientes; 

 Os dois questionários, SF-36 e WHOQOL-bref, demonstraram serem úteis na 

avaliação da qualidade de vida dos portadores de DAC. 

 Destacamos a influência da idade e a hipertensão arterial  numa menor qualidade de 

vida dos pesquisados; 

 Os eventos isquêmicos anteriores foram relacionados como muito influentes no 

decréscimo da qualidade de vida. 

 Na população com uma qualidade de vida destacamos o fato do difícil acesso a 

reabilitação como forte influência no decréscimo da qualidade de vida. 
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Apêndice A  - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, __________________________________________, RG nº______________, estou 

sendo convidado para participar do estudo “Qualidade de vida na Doença Arterial 

Coronariana crônica”. 

 Passo a saber que este estudo tem como objetivo <<<Avaliar a qualidade de vida 

dos usuários portadores de Doença Arterial Coronariana>>> e se justifica pelo << aumento 

do conhecimento de como a DAC influência a qualidade de vida levando a benefícios no 

tratamento desta doença>>. 

 Este estudo proporcionará risco mínimos ao participante, pois se limita ao 

preenchimento de questionário sobre perfil clínico e instrumentos de qualidade de vida. 

           Em qualquer etapa do estudo, terei acesso a VIVIANE CRISTINA VIEIRA DA 

SILVA, que pode ser encontrado no endereço Rua Bacharel Manoel Pereira Diniz, 150, apt 

101, Jd. Cidade Universitária, João Pessoa – Paraíba, Tels: (83)8741-9630/(83)96467526. 

 As informações que eu fornecer para o pesquisador serão guardadas em 

pastas/computador e não serão utilizadas em meu prejuízo ou de outras pessoas, inclusive 

na forma de danos à estima, prestígio e prejuízo econômico ou financeiro. 

 Como voluntário, durante ou depois da pesquisa é garantido o anonimato das 

informações que eu fornecer. 

 Posso entrar em contato com o Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW - 

4º andar. Campus I - Cidade Universitária - Bairro Castelo Branco CEP: 58059-900 - João 

Pessoa-PB FAX (083) 32167522 CNPJ: 24098477/007-05 - Telefone: (083) 3216-7964  

Horário do Expediente: 7:00 às 16 horas;  E-mail: comitedeetica@hulw.ufpb.br.  

 O TCLE foi lido para minha pessoa as informações sobre o estudo e estou 

claramente informado sobre minha participação neste estudo. 

 Fica claro para mim quais são as finalidades do estudo, os riscos e benefícios para 

minha pessoa, a forma como a pesquisa será aplicada para minha pessoa e a garantia de 

confidencialidade e privacidade de minhas informações. 

 Concordo em participar voluntariamente deste estudo e, se for de meu desejo, 

poderei deixar de participar deste estudo em qualquer momento, durante ou após minha 

participação, sem penalidades, perdas ou prejuízos para minha pessoa ou de qualquer 

equipamento ou benefício que possa ter adquirido. 

 

Local, _________ de ____________________ de _________. 

 

__________________________________        __________________________________ 

            Assinatura do Pesquisador        Assinatura do Voluntário Participante 

mailto:comitedeetica@hulw.ufpb.br
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Apêndice B - FICHA CLÍNICA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

01 – Nome: ______________________________________________ 

02 – Registro: _________________ 

03 – Data de Nascimento: ____/___/___    04: Idade: ___________ 

05 – Sexo: (  ) 1 masculino   2  (   ) feminino 

06 : Profissão: ________________________________ 

07: Cor (   ) 1 – caucasoide    2 – (   ) não caucasoide 

08: Escolaridade: _____________________________ 

09: Endereço (origem): 

10: Data: ___/___/___ 

ANTECEDENTES 

11 – HAS:  (  )1  Sim    (   ) 2 Não; quantos anos/medicações? 

___________________________________________________________________ 

12 – Tabagismo: (   ) 1 Sim   (   ) Não; se sim ativo    inativo; se ativo ______ cigarros/dia. 

Se inativo: ____anos. 

13 – DM: (   ) 1 Sim   (   ) Não; quantos anos/medicações? 

___________________________________________________________ 

14 – Dislipidemia: Colesterol (  ) 1 sim    (  ) 2 Não; valor/data do exame/medicação? 

__________________________________________________________________ 

15 – Dislipidemia: Triglicérides (  ) 1 Sim   (   ) 2 Não valor/data do exame/medicação? 

_________________________________________________________________ 

16 – Peso: ______ Kg; Altura: ___________M; IMC: ________________ 

17 – Circunferência Abdominal: _____________cm 

18 – Eventos anteriores da doença ateromatosa: (  ) 1 Sim (  ) 2 Não 

Especificar (DAC/DVC/DAP): _________________________________________ 

19- História familiar: (  ) 1 Sim (  ) 2 Não Especificar: _______________________ 

20 – Insuficiência renal crônica: (  ) 1 Sim  (  ) 2 Não; valor e data do exame /medicações? 



70 

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

  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

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

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

1 2 3 4 5 

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

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

caso, quando?  
  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-

se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 Sim Não 

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

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

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

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

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

ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 
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5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema 

emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

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

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

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

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

como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos 

ou em grupo? 
 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

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

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)? 
 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 

aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  
 

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 

tem se sentido tão 
1 2 3 4 5 6 
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deprimido que nada 

pode anima-lo? 

d) Quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 

tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 

tem se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, 

etc)?  
 

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

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

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer  

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 

 

 

 

CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

 

Fase 1: Ponderação dos dados 
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Questão Pontuação 

01 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5,0 

4,4 

3,4 

2,0 

1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5 

4 

3 

2 

1 

07 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pontuação 

6,0 

5,4 

4,2 

3,1 

2,0 

1,0 

08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

 

Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 

Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 

Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 

Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 

 

09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a seguinte 

orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 

Se a resposta for 2, o valor será (5) 

Se a resposta for 3, o valor será (4) 

Se a resposta for 4, o valor será (3) 

Se a resposta for 5, o valor será (2) 

Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 



74 

10 Considerar o mesmo valor. 

11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d deverão seguir a 

seguinte pontuação:  

Se a resposta for 1, o valor será (5) 

Se a resposta for 2, o valor será (4) 

Se a resposta for 3, o valor será (3) 

Se a resposta for 4, o valor será (2) 

Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 

Fase 2: Cálculo do Raw Scale 

 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios 

que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É 

chamado de raw scale porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida.  

Domínio: 

 Capacidade funcional 

 Limitação por aspectos físicos 

 Dor 

 Estado geral de saúde 

 Vitalidade 

 Aspectos sociais 

 Aspectos emocionais 

 Saúde mental 

 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

 

Domínio: 

Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                             Variação (Score Range) 

 

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão 

estipulados na tabela abaixo.  

 

Domínio Pontuação das questões 

correspondidas 

Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 10 20 

Limitação por aspectos 

físicos 

04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 

Estado geral de saúde 01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os itens a + e + 

g + i) 

4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 

Limitação por aspectos 

emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens b + c + 

d + f + h) 

5 25 
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Exemplos de cálculos: 

 

 Capacidade funcional: (ver tabela) 

 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

Variação (Score Range) 

 

Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 

                                         20 

 

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 0 a 

100, onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

 Dor (ver tabela) 

- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, portanto 

somando-se as duas, teremos: 9,4 

 

- Aplicar fórmula: 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

                                    Variação (Score Range) 

 

Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 

           10 

 

           O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, onde 

zero é o pior estado e cem é o melhor. 

          Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito notas no 

final, que serão mantidas separadamente, não se podendo soma-las e fazer uma média. 

 

Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, sendo utilizada 

somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior comparado a um ano 

atrás.   

Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver sido 

respondida em 50% dos seus itens.    
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Anexo  B -  WHOQOL-BREF 

 

Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida 

The World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-bref 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e 

outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você não tem certeza 

sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe 

parece mais apropriada.  

Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha em mente seus 

valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de 

sua vida, tomando como como referência as duas últimas semanas. Por exemplo, pensando 

nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 nada 
Muito 

pouco 
médio muito completamente 

Você recebe dos outros o apoio de 

que necessita? 
1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o 

apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o número 

4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.  

 nada 
Muito 

pouco 
médio muito completamente 

Você recebe dos outros o apoio de 

que necessita? 
1 2 3 

4 

 

 

5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. Por favor, leia cada 

questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta.  

  muito ruim Ruim 
nem ruim nem 

boa 
boa muito boa 
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1 

Como você 

avaliaria sua 

qualidade de vida? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

2 

Quão satisfeito(a) 

você está com a 

sua saúde? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas 

duas semanas. 

  nada 
muito 

pouco 

mais ou 

menos 
bastante extremamente 

3 

Em que medida você acha que 

sua dor (física) impede você de 

fazer o que você precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

O quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar 

sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha que a 

sua vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue se 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se sente 

em sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu ambiente 

físico (clima, barulho, poluição, 

atrativos)? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz 

de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  nada 
muito 

pouco 
médio muito completamente 
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10 
Você tem energia suficiente para 

seu dia-a- dia? 
1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

13 

Quão disponíveis para você estão 

as informações que precisa no seu 

dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 

Em que medida você tem 

oportunidades de atividade de 

lazer? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 

de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  muito ruim ruim 
nem ruim 

nem bom 
bom 

muito 

bom 

15 

Quão bem você é 

capaz de se 

locomover? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16 

Quão satisfeito(a) 

você está com o seu 

sono? 

1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) 

você está com sua 

capacidade de 

desempenhar as 

atividades do seu 

dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 Quão satisfeito(a) 

você está com sua 
1 2 3 4 5 
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capacidade para o 

trabalho? 

19 

Quão satisfeito(a) 

você está consigo 

mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) 

você está com suas 

relações pessoais 

(amigos, parentes, 

conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 

Quão satisfeito(a) 

você está com sua 

vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) 

você está com  

o apoio que você 

recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito(a) 

você está com  

as condições do 

local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito(a) 

você está com o  

seu acesso aos 

serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão satisfeito(a) 

você está com 

o seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou 

certas coisas nas últimas duas semanas. 

  nunca Algumas freqüentemente muito sempre 
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vezes freqüentemente 

26 

Com que freqüência 

você tem 

sentimentos 

negativos tais como 

mau humor, 

desespero, 

ansiedade, 

depressão? 

1 2 3 4 5 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 

..................................................................  

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 

..................................................  

Você tem algum comentário sobre o questionário?  

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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Anexo C – Instruções para autores da Revista da Escola de Enfermagem da USP 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Escopo e política 

 Forma e preparação de manuscritos 

 Modelo de referências 

 Envio de manuscritos 
 Declaração de responsabilidade e de cessão de direitos autorais 

  

Escopo e política 

 

Os artigos podem ser redigidos em português, inglês e 

espanhol e devem ser inéditos e destinar-se exclusivamente 

à Revista da Escola de Enfermagem da USP, não sendo 

permitida sua apresentação simultânea a outro periódico, 

na íntegra ou parcialmente, tanto no que se refere ao texto, 

como às figuras ou tabelas. Artigos que apresentarem 

semelhanças com outros já publicados serão excluídos do 
processo de avaliação em qualquer fase. 

Nos casos dos artigos redigidos em inglês ou espanhol será 
solicitada uma cópia em português da versão final. 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores 

deverão enviar uma cópia da aprovação emitida por um 

Comitê de Ética reconhecido pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP), segundo as normas da 

Resolução 196/ 96 do Conselho Nacional de Saúde - CNS ou 

órgão equivalente no país de origem da pesquisa. 

A REEUSP apoia as políticas para registro de ensaios clínicos 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 

reconhecendo a importância dessas iniciativas para o 

registro e a divulgação internacional de informação sobre 

estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, somente 

serão aceitos para publicação os artigos derivados de 

pesquisas clínicas que tenham recebido um número de 

identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos 

validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e pelo 

ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE 

(www.icmje.org). O número de identificação deve ser 
registrado no final do resumo. 

Os autores dos textos são por eles inteiramente 

responsáveis, devendo assinar e encaminhar a Declaração 

de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais, 

conforme modelo anexo. A Revista condena vigorosamente 

 

http://www.scielo.br/revistas/reeusp/pinstruc.htm#01
http://www.scielo.br/revistas/reeusp/pinstruc.htm#02
http://www.scielo.br/revistas/reeusp/pinstruc.htm#04
http://www.scielo.br/revistas/reeusp/pinstruc.htm#03
http://www.scielo.br/revistas/reeusp/pinstruc.htm#05
http://www.scielo.br/revistas/reeusp/www.icmje.org
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o plágio e o autoplágio. Os autores devem se certificar de 

que o conteúdo é inédito e original. Ideias já publicadas 

devem ser citadas corretamente, em conformidade com as 
normas. 

A REEUSP possui uma edição on line no idioma inglês. 

Quando o trabalho for aprovado para publicação, a tradução 

deverá ser providenciada de acordo com as orientações da 

Revista, sendo o custo financeiro de responsabilidade dos 
autores 

Categorias de artigos aceitos pela Revista 

Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados 

inéditos, com metodologia rigorosa, resultados claramente 

expostos, discussão adensada e que agregue valor à ciência 
de Enfermagem. Limitado a 15 páginas. 

Estudo teórico: análise de construtos teóricos da ciência 

de enfermagem ou áreas correlatas, levando ao 

questionamento de modelos existentes e à elaboração de 
hipóteses para futuras pesquisas. Limitado a 15 páginas. 

Artigo de revisão 

Revisão integrativa: método de pesquisa que apresenta a 

síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita 

conclusões gerais a respeito de uma área ou tema 

específicos, contribuindo para o aprofundamento do 

conhecimento. São necessários padrões elevados de rigor 

metodológico e clareza na apresentação dos resultados, de 

forma que o leitor consiga identificar as características dos 

estudos incluídos na revisão. Etapas da revisão integrativa: 

elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, 

coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, 

discussão dos resultados e apresentação da revisão 
integrativa. Limitada a 20 páginas. 

Revisão sistemática: método de pesquisa amplo, 

conduzido por meio da síntese rigorosa de resultados de 

estudos originais, quantitativos ou qualitativos, com o 

objetivo de responder claramente a uma questão específica 

e de relevância para a enfermagem ou para a saúde. 

Descreve com pormenores o processo de busca dos estudos 

originais, os critérios utilizados para seleção daqueles que 

foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados 

na síntese dos resultados obtidos pelos estudos revisados, 

que poderão ou não incluir metanálise ou metassíntese. 

Limitada a 20 páginas. 

Relato de experiência profissional: estudo de caso 

contendo análise de implicações conceituais, descrição de 

procedimentos com estratégias de intervenção ou evidência 

metodológica apropriada de avaliação de eficácia, de 
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interesse para a atuação de enfermeiros em diferentes 

áreas. Limitado a 10 
páginas. 

Carta ao editor: destinada a comentários de leitores sobre 

os trabalhos publicados na Revista, expressando ou não 

concordância sobre o assunto abordado. Limitada a meia 
página. 

Descrição dos procedimentos 

Cada artigo submetido à Revista é inicialmente analisado 

pela Secretaria quanto ao cumprimento das normas 

estabelecidas nas Instruções aos Autores, sendo devolvido 

para adequação, em caso de não atendimento às normas. 

Se aprovado nessa fase, o artigo é encaminhado para a 

Editora Científica que, com a colaboração das Editoras 

Associadas, dará início à avaliação do conteúdo do ponto de 

vista científico e da contribuição ao desenvolvimento da 

ciência de Enfermagem. O artigo é então encaminhado para 

dois relatores, que o analisam com base no Instrumento de 

Análise e Parecer elaborado especificamente para tal 

finalidade e opinam sobre o rigor metodológico da 

abordagem utilizada. Havendo discordância nos pareceres, 

o artigo é encaminhado a um terceiro relator. O anonimato 

é garantido durante todo o processo de julgamento. Os 

pareceres dos relatores são analisados pelo Conselho 

Editorial que, se necessário, indica as alterações a serem 

efetuadas. Os trabalhos seguem para publicação somente 

após a aprovação final dos pareceristas e do Conselho 
Editorial. 

Eventuais conflitos de interesse devem ser esclarecidos. 

  

Forma e preparação de manuscritos 

 

O texto deve ser digitado na ortografia oficial em folhas de 

papel tamanho A4, com espaço entrelinhas de 1,5, fonte 

Times New Roman, tamanho 12, e margens superior, 
inferior e laterais de 2,5 cm. 

 A Página de título deve conter: 

título do artigo (máximo de 16 palavras) em 

português, inglês e espanhol, sem abreviaturas e 

siglas; 

nomes completos e sem abreviações dos autores, 

numerados em algarismos arábicos, com a titulação 

universitária máxima de cada autor e as Instituições 
às quais pertencem; 
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indicação do nome do autor responsável, seu 

endereço para correspondência, telefone para 

contato e e-mail. O uso de endereço residencial deve 
ser evitado, pois ficará disponível na Internet; 

quando o artigo for extraído de tese ou dissertação, 

indicar por asterisco, em nota de rodapé o título, o 
ano e a instituição onde foi apresentada; 

 Resumo: deve ser apresentado em português 

(resumo), inglês (abstract) e espanhol (resumen), 

com até 150 palavras (máximo de 900 caracteres), 

explicitando o objetivo da pesquisa, o método, os 
resultados e a conclusão. 

 Descritores: devem ser indicados de três a seis 

descritores que permitam identificar o assunto do 

trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: 

português (descritores), inglês (descriptors) e 

espanhol (descriptores), extraídos do vocabulário 

DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), elaborado 

pela BIREME, ou MeSH (Medical Subject Headings), 

elaborado pela NLM (National Library of Medicine). 

 Texto 

O corpo do texto do artigo deverá conter parágrafos 

distintos com: Introdução, Método, Resultados, 
Discussão, Conclusão e Referências. 

Introdução: deve ser breve, definir o problema 

estudado, destacando a sua importância, e as 

lacunas do conhecimento. 

Método: os métodos empregados, a população 

estudada, a fonte de dados e os critérios de seleção 

devem ser descritos de forma objetiva e completa.É 

necessário inserir o número do protocolo de 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e 

informar que a pesquisa foi conduzida de acordo 
com os padrões éticos exigidos. 

Resultados: devem ser apresentados de forma 

clara e objetiva, descrevendo somente os dados 

encontrados, sem interpretações ou comentários. 

Podem ser acompanhados por tabelas, quadros e 

figuras, para facilitar a compreensão. O texto deve 

complementar e não repetir o que está descrito nas 
ilustrações. 

Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e 

aos resultados alcançados, enfatizando aspectos 

novos e relevantes observados no estudo e 

discutindo as concordâncias e as divergências com 
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outras pesquisas já publicadas. 

Conclusão: deve corresponder aos objetivos ou às 

hipóteses do estudo, fundamentada nos resultados e 

na discussão, coerente com o título, a proposição e o 

método adotados. As limitações do estudo também 

devem ser destacadas. 

Referências: 

No texto, as citações devem ser numeradas 

consecutivamente, em algarismos arábicos, 

sobrescritos e entre parênteses, sem menção do 

nome dos autores. Se forem sequenciais, deverão 

ser indicados o primeiro e o último número, 

separados por hífen, ex.: (1-4) ; quando 

intercalados, deverão ser separados por vírgula, ex.: 
(1-2,4). 

As referências dos documentos impressos e 

eletrônicos devem ser apresentadas de acordo com o 

Estilo "Vancouver", elaborado pelo ICMJE, disponível 

no endereço eletrônico (http://www.icmje.org) e os 

títulos dos periódicos abreviados de acordo com a 

List of Journals Indexed for MEDLINE 

(http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). Incluir as 

referências estritamente 

pertinentes ao assunto abordado, atualizadas (5 

anos), de abrangência nacional e internacional. 

Evitar a inclusão de número excessivo de referências 

na mesma citação. A lista apresentada no final do 

artigo deve ser numerada de acordo com a 

sequência em que os autores foram citados no texto. 

O número de referências não deve ultrapassar a 30. 

A exatidão das referências é de 

responsabilidade dos autores. 

Os artigos publicados na Revista da Escola de 

Enfermagem da USP devem ser citados 

preferencialmente no idioma inglês, na versão on 

line, a partir de 2009. 

Depoimentos: frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da 

pesquisa devem ser citados entre aspas, em itálico, com 

sua identificação codificada a critério do autor e entre 
parênteses. 

Ilustrações: tabelas, quadros e figuras, no máximo de 

cinco, obrigatoriamente, devem estar inseridas no corpo do 
texto do artigo. 

Fotos e Imagens – serão publicadas exclusivamente em 
P&B, com resolução final de 300 dpi. 

http://www.icmje.org/
http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html
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Agradecimentos: a pessoas que prestaram colaboração 

intelectual ao trabalho, desde que haja permissão expressa 

dos nomeados; fontes de financiamento de instituições 

públicas ou privadas que deram apoio, assistência técnica e 

outros auxílios. 

Errata: após a publicação do artigo, se os autores 

identificarem a necessidade de uma errata deverão enviá-la 

à Secretaria da Revista por e-mail. 

  

Modelo de referências 

 

Periódicos 

Artigo padrão 

Allen G. Evidence for practice. AORN J. 2010;92(2):236-41. 

Artigo com mais de três autores 

MacNeela P, Clinton G, Place C, et al. Psychosocial care in mental health nursing: 
a think aloud study. J Adv Nurs. 2010;66(6):1297-307. 

Artigo cujo autor é uma organização 

American Diabetes Association. Diabetes update. Nursing. 2003;Suppl:19-20,24. 

Artigo com múltiplas organizações como autores 

American Dietetic Association; Dietitians of Canada. Position of the American 

Dietetic Association and Dietitians of Canada: nutrition and women's health. J Am 
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were aware of treatment assignments. 
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with your 
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• Systematic Review of Controlled Trials - PRISMA - Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews 

and Meta-Analyses http://www.equator-network.org/index.aspx?o=1032 
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Studies in 

Epidemiology http://www.equator-network.org/index.aspx?o=1032 

Qualitative researchers might wish to consult the guideline listed below: 

• Qualitative studies - COREQ - Consolidated criteria for reporting qualitative research. 

All  research  papers  reporting  the  development  or  testing  of  scales  must  include  a  

copy  of  the  full 

scale as a Supplementary file at submission stage so it can be published as an appendix 

online; the 

IJNS  does  not  accept  scale  development  papers  which  are  not  accompanied  by  a  

copy  of  the  full 

scale.  Authors  are  required  to  obtain  written  permission  from  the  copyright  owner  

of  the  scale  to 

reproduce it, and ensure that it is credited appropriately and the correct copyright line 

qualifying the 

permission to use/translate the scale is supplied underneath the submitted scale. If authors 
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retain copyright of their scale they can mark it as reproduced with their permission. 

If the scale is in a language other than English, then it must be accompanied by an English 

translation. 

If  the  newly  developed  scale  is  a  translation  of  an  existing  scale  then  the  IJNS  

requires  author(s) 

to obtain written permission from the copyright owner of the original scale to publish the 

translated 

version with full credit given also to the original scale (an English translation is still also 

required). 

BEFORE YOU BEGIN 

Ethics in publishing 

The  IJNS  is  a  signatory  journal  to  the  Uniform  Requirements  for  Manuscripts  

Submitted 

to  Biomedical  Journals,  issued  by  the  International  Committee  for  Medical  Journal  

Editors 
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(ICMJE),  and  to  the  Committee  on  Publication  Ethics  (COPE)  code  of  conduct  for 

editors.  Our  guidelines  should  be  read  in  conjunction  with  this  broader  guidance.  

The 

ICJME  requirements  can  be  found  at  http://www.icmje.org/  and  the  COPE's  

guidelines  at 

http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf. 

All  studies  must  be  conducted  to  a  high  ethical  standard  and  must  adhere  to  local 

regulations  and  standards  for  gaining  scrutiny  and  approval.  The  work  described  in 

your  article  must  have  been  carried  out  in  accordance  with  The  Code  of  Ethics  of 

the  World  Medical  Association  (Declaration  of  Helsinki)  for  experiments  involving  

humans 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/;  EC  Directive  86/609/EEC  for  

animal 

experiments http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm. 

This must 

be stated at an appropriate point in the article. The approving body and (if relevant) 

approval number 

should be identified in the Author Checklist. 

For  information  on  Ethics  in  Publishing  and  Ethical  guidelines  for  journal  

publication  see 

http://www.elsevier.com/authorethics and http://www.elsevier.com/ethicalguidelines. 
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consent,  which 

should be documented in the paper. Appropriate consents, permissions and releases must 

be obtained 

where an author wishes to include case details or other personal information or images of 

patients 

and any other individuals in an Elsevier publication. Written consents must be retained by 

the author 

and copies of the consents or evidence that such consents have been obtained must be 

provided to 
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or  Personal  Information  of  Patients  or  other  Individuals,  

http://www.elsevier.com/patient-consent-policy. Unless you have written permission from 
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personal details of any patient included in any part of the article and in any supplementary 
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as conditions of their grant awards. To learn more about existing agreements and policies 

please visit 

http://www.elsevier.com/fundingbodies. 
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• A open access publication fee is payable by authors or their research funder 
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groups through 

our access programs (http://www.elsevier.com/access) 

• No open access publication fee 

All  articles  published  open  access  will  be  immediately  and  permanently  free  for  

everyone  to  read 

and download. Permitted reuse is defined by your choice of one of the following Creative 
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This ensures authors can comply with funding body open access requirements, including 

specific user 



109 

licenses,  such  as  CC  BY.  Some  authors  may  also  be  reimbursed  for  associated  

publication  fees.  If 

you need to comply with your funding body policy, you can apply for the CC BY license 
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articles. 
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Submit your article 

Please submit your article via http://ees.elsevier.com/ijns. 
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We encourage the prospective registration of studies. Where a study has been registered 
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the number in your Author Checklist (e.g. ISRCTN) and include the registration number 

within the 

title, abstract or body of the paper as appropriate. 

PREPARATION 

Simplified Submission Service 

As  part  of  the  Simplified Submission Service,  you  may  choose  to  submit  your  

manuscript  as  a 

single file to be used in the refereeing process. This can be a PDF file or a Word document, 

in any 

format or lay-out that can be used by referees to evaluate your manuscript. It should 

contain high 

enough quality figures for refereeing. If you prefer to do so, you may still provide all or 

some of the 

source files at the initial submission. Please note that individual figure files larger than 10 

MB must be 

uploaded separately. The manuscript must be blinded for the peer review process and a 

separate title 

page (with author details and affiliations must be uploaded as a separate file). Please see 

further 

guidance below under PREPARATION OF THE MANUSCRIPT. 

The IJNS offers a rapid review service for 4 Star papers, i.e. those papers referred by the 

author to 

the Editor and which are judged as highly topical and newsworthy by the Editorial 

Committee. Authors 

should indicate this in the covering letter. 

Revised submissions and standard submissions in the house style 

All  authors  submitting  papers  in  the  journal  style¸  or  submitting  revised  submissions  

previously 

submitted via the Simplified route above, will be required to complete Parts 1 and 2 of the 

Author 

Checklist  during  the  submission  process  to  assist  them  in  ensuring  that  the  basic  

requirements  of 
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manuscript  submission  are  met,  including  details  of  the  roles  of  funding  sources  

and  any  conflicts 

of interest. The Author Checklist is designed to be a self-assessment checklist to assist 

authors in 

preparing their manuscript and the link is found in the full Author Checklist. 

PRE-SUBMISSION CONSIDERATIONS 

Authors  should  submit  to  the  journal  online  via  the  journal's  home  page  or  at 

http://ees.elsevier.com/ijns.  You  will  be  guided  through  the  creation  and  uploading  

of  the  various 

files, including the Author Checklist. Once the uploading is done, the system automatically 

generates 

an electronic (PDF) proof, which is then used for reviewing. All correspondence, including 

notification 

of  the  Editor's  decision  and  requests  for  revisions,  will  be  by  e-mail.  Submitted  

papers  should  be 

relevant to an international audience and authors should not assume knowledge of national 

practices, 

policies, law, etc. Authors should consult a recent issue of the journal for style if possible. 

Since the 

journal is distributed all over the world, and as English is a second language for many 

readers, authors 

are requested to write in plain English and use terminology which is internationally 
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Submission Declaration 

Submission of an article implies that the work described has not been published previously 

(except 

in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis), that it is not 

under 

consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and 

tacitly or 
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explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if 

accepted, it will 

not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, without 

the written 

consent of the copyright-holder. 

Other/multiple and parallel publications 

The journal seeks to publish original papers that make a substantial novel contribution. 

Generally the 

generous word limits of the IJNS permit authors to publish all aspects of a study within a 

single paper. 

However we recognize that this is not always possible. Please see our editorial on multiple 

papers 

from  single  studies  and  duplicate  publication  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.07.003.  To 

aid editorial decisions about distinctiveness and to avoid inadvertent duplication please 

upload copies 

of all previous, current and under review publications from this study and / or give full 

detail in the 

Author Checklist. 

All published and in press accounts of the study from which data in this paper must be 

referred to 

in the paper and the relationship between this and other publications from the same study 

must be 

made clear. It is not sufficient to simply cite a prior publication - the text must state that 

results are 

from the same study. Citation of publications 'in press' is acceptable, provided that full 

detail is given. 

If other publications are under review or in preparation this should be mentioned in your 

letter to the 

editor and you should give an undertaking that you will take all possible steps to ensure 

subsequent 
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publications contain a reference to your IJNS publication if you are successful. The study 

should be 

referred to by a distinctive name which will be used in any future publications to identify 

that it is 

the same study. 

Double-blind review 

This  journal  uses  double-blind  review,  which  means  that  both  the  reviewer  and  

author  name(s) 

are  not  allowed  to  be  revealed  to  one  another  for  a  manuscript  under  review.  The  

identities  of 

the  authors  are  concealed  from  the  reviewers,  and  vice  versa.  For  more  information  

please  refer 

to  http://www.elsevier.com/reviewers/peer-review.  To  facilitate  this,  please  include  the  

following 

separately: 

Title page (with author details): This should include the title, authors' names and 

affiliations, and a 

complete address for the corresponding author including telephone and e-mail address. 

Blinded manuscript (no author details): The main body of the paper (including the 

references, figures, 

tables  and  any  Acknowledgements)  should  not  include  any  identifying  information,  

such  as  the 

authors' names or affiliations. 

Review process 

The decision to publish a paper is based on an editorial assessment and peer review. 
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Initially all papers are assessed by an editorial committee consisting of 2 or more members 

of the 

editorial team. The prime purpose is to decide whether to send a paper for peer review and 

to give 

a rapid decision on those that are not. 
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Editorials and Letters may be accepted at this stage but in all other cases the decision is to 

reject 

the  paper  or  to  send  it  for  peer  review.  Papers  which  do  not  meet  basic  standards  

or  are  unlikely 

to be published irrespective of a positive peer review, for example because their novel 

contribution 

is insufficient or the relevance to the discipline is unclear, may be rejected at this point in 

order to 

avoid delays to authors who may wish to seek publication elsewhere. Occasionally a paper 

will be 

returned to the author with requests for revisions in order to assist the editors in deciding 

whether 

or not send it out for review. Authors can expect a decision from this stage of the review 

process 

within 2-3 weeks of submission. 

Manuscripts going forward to the review process are reviewed by members of an 

international expert 

panel.  All  such  papers  will  undergo  a  double  blind  peer  review  by  two  or  more  

reviewers,  plus  an 

Associate  Editor.  We  take  every  reasonable  step  to  ensure  author  identity  is  

concealed  during  the 

review process but it is up to authors to ensure that their details of prior publications etc. do 

not reveal 

their identity. Authors who reveal their identity in the manuscript will be deemed to have 

declined 

anonymity and the review will be single blind (i.e. authors do not know reviewers' 

identities). 

We aim to complete the review process within 8 weeks of the decision to review although 

occasionally 

delays do happen and authors should allow at least 12 weeks from submissions before 

contacting the 

journal. The Editor-in-Chief reserves the right to the final decision regarding acceptance. 
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PREPARATION OF THE MANUSCRIPT 

Submission to this journal proceeds totally online and you will be guided stepwise through 

the creation 

and uploading of your files. The system automatically converts source files to a single PDF 

file of the 

article, which is used in the peer-review process. 

DOCUMENTATION REQUIRED FOR SIMPLER SUBMISSIONS 

As  part  of  the  Simplified Submission service,  you  may  choose  to  submit  your  

manuscript  as  a 

single file to be used in the refereeing process. This can be a PDF file or a Word document, 

in any 

format or lay-out that can be used by referees to evaluate your manuscript. It should 

contain high 

enough quality figures for refereeing. If you prefer to do so, you may still provide all or 

some of the 

source files at the initial submission. Please note that individual figure files larger than 10 

MB must 

be uploaded separately. The manuscript must be blinded for the peer review process and a 

separate 

title page (with author details and affiliations must be uploaded as a separate file). 

There are no strict requirements on reference formatting. References can be in any style or 

format 

as long as the style is consistent and complete. Author(s) name(s), journal title / book title, 

article 

title, year of publication, volume and issue / book chapter and the pagination must be 

present. The 

reference style required by the journal will be applied to the published version by Elsevier. 

Formatting requirements: 

There are no strict formatting requirements but all manuscripts must contain the essential 

elements 

needed  to  convey  your  manuscript,  for  example  Abstract,  Keywords,  Introduction,  

Materials  and 
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Methods,  Results,  Conclusions,  Artwork  and  Tables  with  Captions.  You  may  wish  

to  consult  the 

requirements for standard submissions in advance as you will need to ensure that your 

manuscript 

adheres to these at a later stage. 

If your article includes any Videos and/or other Supplementary material, this should be 

included in 

your initial submission for peer review purposes. 

Divide the article into clearly defined sections. Tables and figures can be included in the 

appropriate 

part of the text. It is not necessary to format your manuscript in double column layout, 

even if the 

journal has a double column layout. 

In addition you will be prompted during the online submission process to confirm Ethical 

Approval 

has been obtained where appropriate, and to provide "Contribution of the Paper". 
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For “Simpler Submissions” you are not required to complete and return the Author 

Checklist but 

you may find reference to this in the submission process helpful. 

References - The reference style required by the journal will be applied to the published 

version by 

Elsevier but if you wish to format references yourself they should be arranged in a 

name/date citation 

style and should be consistent throughout. Avoid citation of personal communications or 

unpublished 

material. Citations to material in press (i.e accepted for publication) is acceptable. Citation 

of material 

currently under consideration elsewhere (e.g. "under review" or "submitted") is not. 

DOCUMENTATION  REQUIRED  FOR  STANDARD  SUBMISSIONS  IN  THE  

HOUSE  JOURNAL 
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STYLE 

(please refer to the Author Checklist for further guidance on preparing your manuscript). 

Manuscripts must be electronic files. The manuscript with a font size of 12 or 10 pt 

double-spaced 

with wide margins (2.5 cm at least) and numbered pages. Depending on the paper type this 

should 

include the title, abstract, key words, "what the paper adds", text, references, tables, figure 

legends, 

figures, appendix. You will need to prepare the following files for submission: 

Covering letter — to the editor in which you detail authorship contributions and other 

matters you 

wish the editors to consider. 

Title  page  —  Include  full  name,  job  title,  highest  academic  and  professional  

qualification  and 

institution  for  each  author.  Indicate  an  e-mail  address  for  the  corresponding  author.  

Include 

acknowledgements to key contributors. Author Checklist — Parts 1 and 2. 

MANUSCRIPT LAYOUT 

Title  —  The  title  should  be  in  the  format  'Topic  /  question:  design/type  of  paper'  

and  identify  the 

population / care setting studied.(e.g. The effectiveness of telephone support for 

adolescents with 

insulin dependent diabetes: controlled before and after study). 

Required for all papers (with the exception of Letters) is a clear summary of the 

'Contribution of the 

Paper'. This should take the form of a clear summary of ''What is already known about the 

topic?' 

and 'What this paper adds', identifying existing research knowledge relating to the specific 

research 

question / topic and  a  summary  of  the  new  knowledge  added  by  this  study.  Under  

each  of  these 
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headings, please provide clear OUTCOME statements in the form of two or three bullet 

points for each. 

Do NOT give process statements of what the paper does. eg. This review demonstrates that 

nurse-led 

intermediate care reduces hospital stay but increases total inpatient stay (outcome) NOT 

This review 

considers the impact of nurse-led intermediate care on acute stay and total inpatient stay 

(process). 

References - The reference style required by the journal will be applied to the published 

version by 

Elsevier but if you wish to format references yourself they should be arranged in a 

name/date citation 

style and should be consistent throughout. Avoid citation of personal communications or 

unpublished 

material. Citations to material in press (i.e accepted for publication) is acceptable. Citation 

of material 

currently under consideration elsewhere (e.g. "under review" or "submitted") is not. 

All publications cited in the text should be presented in a list of references at the end of the 

manuscript. 

In the text refer to the author's name (without initials) and year of publication (e.g. "Since 

Peterson 

(1993) has shown that?" or "This finding is supported by results obtained later (Kramer, 

1994)"). For 

three or more authors use the first author followed by "et al.", in the text. For one or more 

references 

in the text to support a single idea, the names should be organized alphabetically (Bryman, 

2004, 

Lincoln and Guba, 2000, Onwuegbuzie and Leech, 2005). No more than three references 

should be 

used to support a single idea. 

Reference management software 
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This  journal  has  a  standard  template  available  in  the  reference  management  package  

EndNote 

(http://www.endnote.com/support/enstyles.asp).  Using  plug-ins  to  wordprocessing  

packages, 

authors  only  need  to  select  the  appropriate  journal  template  when  preparing  their  

article  and  the 

list of references and citations to these will be formatted according to the journal style 

which is the 

Harvard reference style. 
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References  should  be 

arranged  first  alphabetically  and  then  further  sorted  chronologically  if  necessary.  

More  than  one 

reference from the same author(s) in the same year must be identified by the letters "a", 

"b", "c", 

etc., placed after the year of publication. 

References should be given in the following form. 
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Proceedings  of  the  8th  Biennial  Conference  of  the  WENR,  Research  on  Nursing  

throughout  the 

Lifespan, vol. 1. Ekblad and Co, Vastervik, pp. 117-126. 
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Reference links   Increased  discoverability  of  research  and  high  quality  peer  review  

are  ensured 

by online links to the sources cited. In order to allow us to create links to abstracting and 

indexing 

services, such as Scopus, CrossRef and PubMed, please ensure that data provided in the 

references 

are correct. Please note that incorrect surnames, journal/book titles, publication year and 

pagination 

may prevent link creation. When copying references, please be careful as they may already 

contain 

errors. Use of the DOI is encouraged. 

Web references 

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last 

accessed. Any 

further  information,  if  known  (DOI,  author  names,  dates,  reference  to  a  source  

publication,  etc.), 

should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the reference list) 

under a 

different heading if desired, or can be included in the reference list. 

Royal  College  of  Nursing  (2012)  New  RCN  initiative  to  shape  nursing's  future. 

http://www.rcn.org.uk/newsevents/news/article/uk/new_rcn_initiative_to_shape_nursings_

future 

accessed 5/12/2012 

REVISED SUBMISSIONS 
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