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RESUMO 

 

O conhecimento clínico de enfermagem deriva de questões da prática clínica e de 

uma busca por respostas intervenções e avaliações de resultados clínicos de 

enfermagem. A Supervisão Clínica em Enfermagem vêm acrescentar a idéia da 

importância de desenvolver um mecanismo de suporte para a prática clínica bem 

como para o desenvolvimento do cuidado de qualidade. Neste sentido, o presente 

estudo visa contribuir para a qualidade do cuidado em enfermagem no campo da 

cardiologia intervencionista, através do diagnóstico situacional sustentado nos 

resultados de ansiedade pré-intervenção coronária percutânea (ICP) e adesão à 

terapia medicamentosa pós ICP. Sabendo-se que a não adesão à terapia 

medicamentosa após a intervenção compreende um dos principais fatores de 

mortalidade e de complicações importantes após a ICP nos primeiros seis meses 

pós-intervenção busca-se encontrar evidências que subsidiem a prática supervisiva 

para a execução do cuidado com qualidade e continuidade. O objetivo do estudo foi 

investigar o impacto da relação de ansiedade de pacientes submetidos à intervenção 

coronária percutânea na adesão a terapêutica medicamentosa em longo prazo com 

a finalidade de construir um protocolo de supervisão clínica de enfermagem em 

cardiologia intervencionista. Foram acompanhados 62 participantes, em sua maioria 

do sexo masculino, hipertensos e relatando independência para terapia 

medicamentosa. Os resultados dos níveis de ansiedade e análise da adesão à 

terapia medicamentosa evidenciam de que nos primeiros trinta dias após a 

realização do procedimento de intervenção coronariana estão correlacionados ao 

estado de ansiedade e potencial não adesão, com barreiras de crença e recordação. 

Sendo assim, indica-se a importância de acompanhar os fatores que se relacionam 

com as barreiras de crença na terapia medicamentosa e de recordação, 

relacionando a ansiedade ao estado de submissão ao procedimento de intervenção 

coronariana como influência importante neste processo e propõem-se um modelo de 

SCE para acompanhamento deste grupo de pacientes. 

 

Palavras-chave: Cateterismo cardíaco. Supervisão de enfermagem. Avaliação em 

enfermagem. Ansiedade.  



 

ABSTRACT 

 

The knowledge on clinical nursing is driven by questions from clinical practice and 

from the search for response interventions and evaluations of clinical results of 

nursing. The Clinical Supervision in Nursing adds up the idea of the importance of 

developing a mechanism of support for clinical practice and of the quality in care. In 

this sense, the present study's goal is to contribute to enhance the quality of nursing 

care in the interventionist cardiology field, through the situational diagnosis supported 

by the results of anxiety just before a coronary percutaneous intervention (CPI) and 

compliance to pharmacological therapy after such procedure. Being known that 

failure to comply to pharmacological therapy after the intervention is one the key 

factors to increased rates of mortality and important complications on the first six 

months after the intervention, it becomes important to seek evidences that subsidize 

the SCE practice for performing this specific care with quality and continuity. The 

objective of this study was to investigate the impact of the relation of anxiety of 

patients which underwent the coronary intervention procedure in complying with the 

pharmacological therapeutics in long term, intending to establish a protocol of clinical 

supervision of nursing in cardiology. During the study, 62 participants were 

accompanied, mostly males, hypertensive and reporting independence for 

pharmacological therapy. The results of the anxiety levels analysis and compliance to 

pharmacological therapy has shown that, in the first thirty days after the procedure of 

coronary intervention, there is a positive correlation between the state of anxiety and 

potential noncompliance and barriers of belief and memory. Therefore, the follow-up 

of factors related to memory and belief barriers towards pharmacological therapy 

becomes critical. Anxiety prior to the coronary intervention procedure is reported as 

an important influence in this process. Finally, a model of SCE for caring of this group 

of patients is proposed.  

 

Key words: Coronary intervention percutaneous. Nursing, supervisory. Nursing care. 

Anxiety. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento clínico de enfermagem tem uma consistência com base em 

evidências e um direcionamento ao estudo do cuidado de indivíduos e grupos. 

Deriva, portanto, de questões da prática clínica e de uma busca por respostas 

intervenções e avaliações de resultados clínicos de enfermagem. Daí a Supervisão 

Clínica em Enfermagem (SCE) vêm acrescentar a ideia da importância de 

desenvolver um mecanismo de suporte para a prática clínica bem como para o 

desenvolvimento do cuidado de qualidade.1 A SCE foi um processo que se 

desenvolveu no Reino Unido, nos anos 90 do Século XX, após graves problemas na 

segurança dos cuidados. Optou-se desde então por um sistema com três 

dimensões, capaz de assegurar a qualidade das práticas, a formação contínua e a 

gestão emocional dos profissionais.   

Define supervisão clínica como um processo formal de apoio profissional e de 

aprendizagem que permite a praticantes individuais desenvolver conhecimentos e 

competências, assumir responsabilidades por sua própria prática e melhorar a 

proteção do consumidor e segurança do cuidado em situações clínicas complexas2; 

sendo fundamental para o processo de aprendizagem no âmbito da expansão da 

prática devendo ser visto como um meio de incentivar a avaliação e capacidade 

analítica e reflexiva. Sendo assim, entende que a prática da SCE tem um papel 

importante na prevenção do risco clinico.³ 

No âmbito do cuidado clinico de enfermagem em cardiologia, sabe-se da 

necessidade de busca por conhecimento e desenvolvimento da prática profissional 

em ambiente clinico a fim de alcançar resultados qualificados e objetivos. Diante 

desta realidade, o risco clínico vem sendo investigado com evidências que permeiam 

a importância das estratégias de educação e impacto das orientações de 

enfermagem versus o cuidado convencional.4 Visando o desenvolvimento e 

aprimoramento da pratica clinica em enfermagem, considera-se então interessante 

interagir com o processo de SCE tendo foco no acompanhamento da prática e 

permitindo uma auto-avaliação de aspectos do conhecimento e qualidade da 

assistência.  

O efeito da interação de um modelo de SCE e de um protocolo de prática 

clínica tem a possibilidade de gerar resultados com um foco determinado, ou seja, 

considera a pessoa humana em seu todo e interage aspectos da formação, 
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investigação e trabalho. O processo da SCE é insubstituível para a integração do 

conhecimento e aquisição de saberes práticos e processuais.5 Entretanto, pesquisas 

que documentem a rigor a extensão dos benefícios da supervisão clinica em 

enfermagem estão em desenvolvimento.6,7 

Sendo assim, acreditamos que o resultado do estudo poderá contribuir para 

um modelo de SCE que permita simultaneamente aumentar o conhecimento e as 

competências na área e aumentar a qualidade dos cuidados prestados diretamente 

voltada ao paciente. Ainda, esperamos a possibilidade de extrapolar estes 

resultados para a discussão da prática da enfermagem como um todo. 

 

1.1 Supervisão clínica de enfermagem   

 

Supervisão Clinica é definida como um processo de suporte profissional e de 

aprendizagem, pelo qual se torna possível o desenvolvimento da prática assistencial 

baseado na reflexão, conhecimentos e experiências desta prática.8 Sendo assim, a 

Supervisão Clínica aplicada à enfermagem, se destaca quando aplicada no campo 

da segurança dos cuidados e no desenvolvimento de suporte aos profissionais.9 

Além disso, nesse contexto é possível criar condições de aprendizagem favoráveis à 

troca de experiências e à construção de conhecimento em conjunto eliminando as 

barreiras pessoais e profissionais e evoluir para maiores oportunidades neste 

campo.  

A SCE vem sendo implementada em diversos contextos, tendo como principal 

objetivo aumentar a consciência dos profissionais quanto prática através da 

utilização de mecanismos de reflexão.10 

As funções da SCE, com base na teoria de Proctor compreendem: 11,5  

a) Função Formativa: voltado para a construção do conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades. 

b) Função Normativa: processo focado em normas, padrões para a 

prática do cuidado, melhoria e qualificação da prática promovendo o aumento da 

capacidade profissional; 

c) Função Restaurativa: processo que ocorre a partir do suporte de pares 

com mecanismos de atuação focados na redução do estresse associado; 

Considerando as funções da SCE, e sabendo-se que foi originalmente 

desenvolvida para o cuidado em saúde mental no contexto tradicional da 
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psicoterapia, entende-se a importância da prática do suporte, com reflexão e 

combinação da experiência com o conhecimento construído em partilha.12 Com base 

neste pensamento, a reflexão tem finalidade de identificação e direcionamento das 

necessidades do desenvolvimento profissional e, portanto, considera o processo 

cognitivo primário da SCE.13  

Pensar profundamente na experiência clínica para uma análise com a 

finalidade de compreensão e identificação de áreas que necessitam de melhorias é 

um propósito da SCE. É a partir desta interação que se pode então descobrir as 

potencialidades e fraquezas de um processo de adesão à terapia medicamentosa, 

por exemplo, e a partir de uma reflexão, propor um protocolo de um modelo 

supervisão que valorize as potencialidades e trabalhe as fraquezas deste processo. 

A literatura que trata de SCE traz o conceito de que o papel reflexivo desta 

prática oferece um panorama conceitual de suporte, formando um pano de fundo 

para o relacionamento necessário entre avanço e desenvolvimento da prática 

especializada.14,15 Entre outros conceitos aplica-se também que a SCE é um novo 

fenômeno, desenvolvido como uma estratégia de direcionar desafios, estresse 

oportunidades da faceta profissional da enfermagem no século XXI.16 Em muitos 

países, a SCE faz parte dos mecanismos de melhoria e de acreditação da qualidade, 

porque a sua essência traduz-se na preparação de profissionais para prestarem 

cuidados seguros, baseados em evidências. 

Portanto, mediante a este direcionamento conceitual, estrutura-se a ideia de 

que a ferramenta ou fenômeno teórico-prático da SCE envolve essencialmente a 

prática reflexiva pautada nos desafios atuais da prática especializada em 

enfermagem, abrindo assim, a possibilidade de aplicação de um modelo estruturador 

e de suporte para que esta seja aplicada com qualificação e excelência. Ainda neste 

aspecto, possibilitando o crescimento pessoal e profissional extrapolando para o 

campo formativo aplicada em contexto clínico.   

No aspecto de prática supervisiva, esta é tangente ao desenvolvimento do 

saber em saúde e do cuidar baseado na identificação das reais necessidades de 

saúde no contexto atual. Sendo assim é necessária a prática reflexiva que é 

baseada em um sistema de suporte, com a finalidade de desenvolvimento dinâmico 

do conhecimento e da prática assistencial. 

A qualidade em serviços públicos é uma filosofia de gestão que permite os 

objetivos de eficiência e eficácia, com desburocratização e simplificando os 
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processos e procedimentos, bem como trazendo ao topo a satisfação das 

necessidades implícitas e explicitas dos usuários deste serviço.5 É neste contexto 

que se justifica a utilização da SCE, decorrente da preocupação com os resultados 

do cuidar em saúde bem como com a qualidade dos processos envolvidos. No 

campo da Cardiologia Intervencionista, neste estudo, buscou-se, portanto 

compreender a prática atual e frente aos resultados de adesão à terapia 

medicamentosa propor um modelo de SCE que contribua para o desenvolvimento 

inicial de um contexto reflexivo e formativo com o intuito de estimular a reflexão 

crítica da prática contínua e integral do cuidar neste campo e assim proporcionar 

mais segurança e efetividade ao cuidado.   

 

1.2 Ansiedade e coronariopatia  

 

A ansiedade é um sintoma considerado importante no desenvolvimento de 

eventos cardiovasculares maiores após a intervenção coronária percutânea, tendo 

prevalência em 33% dos casos.17 Os sintomas físicos desta incluem palpitação, 

taquicardia e sudorese e são frequentemente mal interpretados como uma 

complicação cardíaca, o que pode resultar na ocorrência de um registro de 

intercorrência errôneo após a ICP.18 Além disso, segundo a Organização Mundial da 

Saúde a ansiedade é um dos fatores associados à adesão/não adesão 

considerando a relação dimensional do paciente.19  

Há muito tempo, estudos têm demonstrado a importância de analisar a 

influência dos níveis de ansiedade na adesão terapêutica após a intervenção 

coronária percutânea, sinalizando que esta ansiedade favorece condutas 

inadequadas ao longo do tratamento como manutenção do tabagismo, sedentarismo 

e dieta poli-insaturada e provoca interferência negativa frente ao enfrentamento da 

situação patológica.20,21 Apesar destes ainda é encontrada literatura contraditória a 

qual traz o efeito positivo desta emoção como incentivo ao movimento de adaptação 

á nova situação interpretando o efeito como um reforço positivo incentivando um 

repertório de autocontrole e autocuidado.  

A característica etimológica e original da ansiedade inclui aspectos de um 

estado emocional desagradável, podendo ser uma sensação de morte iminente ou 

colapso sendo direcionada ao futuro e trazendo um desconforto corporal subjetivo 

durante o seu estado22. Outros aspectos podem ser adicionados, como sua 
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classificação em normal ou patológica, de nível leve ou grave, prejudicial ou 

benéfica, episódica ou persistente, possuir uma causa física ou psicológica, podendo 

ocorrer sozinha ou atrelada a outro transtorno como a depressão e podendo afetar 

ou não a memória e percepção, sendo este um fator importante para este estudo. 

A ansiedade como fenômeno apresenta uma atribuição de significado, ou 

seja, considera a maneira com a qual o sujeito recebe a ameaça e é constituída, 

portanto a partir das experiências deste ao longo da vida, construindo desta forma 

seus significados e formulações. Sendo assim os aspectos da descrição de 

ansiedade compreendem visões da ambiguidade. Kanfer e Phillips23 nos sinalizam 

que a ansiedade é um construto freqüentemente definido a partir de três diferentes 

perspectivas de observação: (1) com base na descrição verbal do estado interno de 

uma pessoa; (2) pela avaliação de padrões fisiológicos e comportamentais; (3) por 

meio de operações experimentais. Torna-se claro que cada uma dessas 

perspectivas produzirá conhecimentos e técnicas de medidas e avaliações bastante 

distintas entre si e que a medida apropriada para a relação a ser analisada depende 

dos aspectos da ansiedade com referência à interferência e resultado de impacto a 

ser observado.24  

A concepção de estado e traço de ansiedade sob a ótica dualística foi 

inicialmente proposta por Cattel e Scheier25, distinguindo então: (a) Traço de 

ansiedade refere-se a diferenças individuais com relativa estabilidade na propensão 

á ansiedade apresentando, portanto diferenças na tendência de reação à situações 

percebidas como ameaçadoras intensificando o estado de ansiedade; (b) Estado de 

ansiedade refere-se a um estado emocional transitório ou condição do organismo 

humano caracterizada por sensação desagradável de tensão e apreensão, 

conscientemente percebidos como aumento na atividade do sistema autônomo. 

Objetivando compreender o impacto da relação de ansiedade de pacientes 

submetidos à ICP na adesão a terapêutica medicamentosa em longo prazo, para 

este estudo é útil a distinção entre ansiedade - traço e ansiedade - estado. Esta 

avaliação pode-se fundamentar através dos resultados encontrados no estudo de 

Bomhof-Roordink, H. e colaboradores28 compreendendo a relação de traumas de 

infância e estresses durante a vida, associados com o aumento da rigidez arterial e 

em parte através de ansiedade - depressão, contribuindo para o desenvolvimento e 

progressão da doença cardiovascular.  
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A partir de dados de pesquisa recente demonstrando a não diferença em 

relação aos níveis de prevalência de depressão no período pré-operatório em 

pacientes submetidos a procedimentos cardíacos intensivos26, optou-se por não 

avaliar este aspecto neste estudo, apesar de conceitualmente para alguns autores a 

ansiedade e depressão constituírem um quadro único.27  

 

1.3 Epidemiologia da doença isquêmica do coração e dos riscos associados  

 

As doenças cardiovasculares (DCV) ainda aparecem como uma das 

principais causas de morte no país, sendo responsáveis por 20% da mortalidade nos 

indivíduos com mais de 30 anos de idade.29 Como a transição epidemiológica do 

Brasil tem acompanhado a tendência dos países em desenvolvimento, é notado o 

aumento da população idosa, incrementando, portanto a convivência com a carga de 

doenças crônicas e seus fatores de riscos.30  

Resultados de estudos epidemiológicos apresentam que a tendência de 

mortalidade por Doença Cardiovascular Isquêmica parou de decrescer no Brasil de 

20074 a 201229, entretanto, evidencia-se a convivência com altos níveis 

pressóricos.31 Esta taxa de mortalidade em transição apresenta diferenças regionais 

para o período de 1980 a 2012, e reforçam uma questionada tendência geral de 

queda nos coeficientes de mortalidade por DCI, contudo ressalta uma polaridade 

regional com menor queda na região Norte e Nordeste.32  

Com relação á análise epidemiológica para macrorregião do Estado de São 

Paulo e Região Sudeste, que compreende a Rede Regional de Atenção à Saúde 10 

(RRAS) com abrangência de 62 municípios foi analisada a taxa de mortalidade 

específica por doenças do aparelho circulatório. Verifica-se ainda, uma alta taxa de 

internações de caráter eletivo e de urgência por DCI em hospitais públicos e 

privados, para os Municípios da região RAAS 10, no período de dezembro do ano de 

2015 a abril do ano de 2016, conforme o gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Número de Internações de caráter eletivo e de urgência, em regime 
público e privado nos Municípios da Região RAAS 10 no período de 
dez/2015 à abr/2016 

Fonte : DATASUS.33 

 

Os dados de indicadores de risco verificados para o período do ano de 2012 

para a região sudeste apresentam um índice de 12,9% (IC= 11,4-14,3) de adultos 

(35 anos ou mais) que referem ter diabetes.  Entretanto, estes dados consideram 

apenas o relato de presença da doença, não considerando o índice de pacientes 

diagnosticados e em tratamento. Com relação ao autorrelato da presença do 

indicador de risco hipertensão, o índice encontrado para o mesmo período na região 

sudeste foi de 25,8% (IC= 24,3-27,3), sinalizando um maior índice entre as regiões 

brasileiras. Para este índice foram considerados relatos de adultos com 18 anos ou 

mais não representando dados de diagnósticos realizados e pacientes em 

tratamento.34  

Com relação aos indicadores de risco relacionado à prevalência de fumantes 

atuais, encontra-se um índice de 14,4% (IC=13,0-15,8) para a região sudeste no 

período de 2012, considerando adultos com 18 anos ou mais que relatam ser 

fumantes até o presente momento. Com relação ao ex-fumantes, encontra-se um 

índice de 21,3% (IC= 19,8-22,7) para a região sudeste no mesmo período 

analisado.34 

A presença de diabetes, hipertensão e fumo têm um impacto significativo nas 

doenças isquêmicas do coração, portanto importam conhecer a consideração de 

presença destes fatores de risco da população e o quanto os mesmos estão 

identificando-se com eles. A partir disto, toma-se como informação importante para a 

tomada de decisão no cuidado ampliado de enfermagem em cardiologia 



19 
 

intervencionista. 

 

1.4 Aspectos da adesão à terapia medicamentosa  

 

Aspectos da adesão à terapia medicamentosa têm sido estudados por 

diversos autores ao longo tempo, evidenciando ser um assunto central para a 

efetividade do cuidado. Conceitua-se adesão à terapêutica medicamentosa como a 

utilização dos medicamentos prescritos ou outros procedimentos em pelo menos 

80% de seu total, observando horários, doses, e tempo de tratamento.35 Sendo 

assim, a principal diferenciação que se pode fazer com relação à conceituação de 

adesão à terapêutica medicamentosa, está na busca pela compreensão baseada em 

barreiras apresentadas pelo paciente e na influência de fatores externo a ele.  

Os determinantes que sinalizam a adesão ou não adesão compreendem 

principalmente a crença no tratamento, indicando a percepção do paciente com 

relação ao funcionamento da terapia prescrita e efeitos esperados, bem como o 

enfrentamento da doença caracterizado pela percepção da gravidade da doença e 

suas atitudes empregadas. Uma metanálise apresenta que pacientes que percebem 

sua doença como um estado de gravidade e acreditam na eficácia do tratamento 

apresentam melhor adesão quando comparados a pacientes com percepção de 

doença sendo menos grave. Os resultados indicam que indivíduos que apresentam 

pior percepção do seu estado de saúde têm 11% de chance de não adesão ao 

tratamento.36  

Para tal, é imprescindível não centralizar a adesão á terapêutica 

medicamentosa apenas na atitude profissional, mas sim, no estabelecer de uma 

relação de confiança e corresponsabilização entre o sujeito e a equipe de saúde. 

Entretanto, fatores econômicos e socias podem ser caracterizados como fatores 

externos ao paciente e estão relacionados à dispensação do medicamento e 

dificuldade no acesso à aquisição do mesmo. 

Levando em conta estes determinantes, o conceito teórico de adesão à 

terapia medicamentosa não deve ser pautado apenas pelo comportamento de 

cumprir direções de acordo com uma prescrição, ou então, apenas como fidelidade 

irrevogável ás orientações da equipe.  
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Assim, o presente estudo considerou necessário ampliar a visão teórica e 

conceitual de adesão á terapêutica medicamentosa, utilizando-se dos conceitos de 

valorização da crença do paciente com relação ao tratamento e compreensão deste 

processo comportamental. Nesta perspectiva, o paciente é considerado ativo no 

processo de assimilação da doença e dos resultados do tratamento proposto, 

aplicando-se a análise da relação da ansiedade e adesão à prescrição após a ICP.  

 Espera-se que com resultados de adesão ou não adesão, filtrados a partir 

destes preceitos, possa ser sugerido um modelo de SCE que dê subsídio à prática 

profissional e produza no paciente um foco na capacidade de enfrentar sua condição 

de vida com autocontrole e liberdade.37  

 

1.4.1 Status quo da adesão á terapia medicamentosa após intervenção 

coronária percutânea  

 

A terapia medicamentosa em geral, é considerada positiva quando se atinge o 

ponto de corte de 80% de adesão frente à prescrição.35 Contudo, no campo da 

cardiologia estudos apontam que um ótimo índice de adesão ao tratamento proposto 

chega o mais próximo a 100%, dada importância clínica.38 É importante considerar 

que mesmo em curto prazo existe um risco de condições de complicação das 

condições cardiovasculares quando ocorre a não adesão, por menor que seja o 

percentual com relação ao tratamento indicado por completo.  

Após a ICP o cuidado não é focado somente na dupla terapia antiagregante 

plaquetária (DAPT) em curto prazo, devendo ser considerado ainda o tratamento 

anti-isquêmico empregado em longo prazo com o uso do ácido acetil salicílico (AAS). 

Estudos recentes mostram que ao longo do tempo a utilização do AAS com adesão 

inicial de 90%, há um decréscimo de em média 70% de adesão entre um e doze 

meses de tratamento, tornando-se estável após este período.39 Portando, 

considerando a não adesão á DAPT e ao AAS em seu limiar ótimo, é possível que 

ocorram impedimentos ao alcance dos objetivos terapêuticos associados à eventos 

adversos e aumento da mortalidade.  

A adesão à terapia medicamentosa está ainda associada com estratégias 

motivacionais frente à abordagem ao paciente40, sendo assim, com a finalidade de 

melhorar a adesão á terapia medicamentosa nos pacientes acometidos por um 
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evento cardiovascular agudo e que passaram por uma ICP, é preciso considerar 

aspectos da superação de influências da construção e percepção do próprio 

individuo com relação à doença, e da sua relação com a equipe assistencial.  

Frente aos demais fatores de influenciam na adesão á terapêutica a 

Organização Mundial da Saúde sinaliza:41
 

a) Fatores individuais: incluindo motivação e crenças; 

b) Fatores socioeconômicos: relacionados à escolaridade e o acesso á 

medicações; 

c) Característica da adesão à terapêutica nas doenças crônicas: deficiências, 

comorbidades, ausência de sintomas alarmantes, obesidade entre outras; 

d) Fatores relacionados ao sistema de saúde: diretamente relacionados a 

distribuição e relação equipe de saúde- paciente; 

e) Fatores relacionados á terapêutica instituída: complexidade, duração, 

efeitos colaterais e utilização de vários medicamentos ao mesmo tempo. 

Dentre os fatores acima relacionados, os de maior relevância para o paciente 

submetido á intervenção coronária percutânea e que mais se destaca na literatura 

especializada atualmente, compreendem a complexidade do tratamento, os efeito 

colaterais e a duração do tratamento. Eventos como a interrupção do antiagregante 

plaquetário para a realização de uma pequena cirurgia como um procedimento 

odontológico pode se tornar um “transtorno” para o paciente fazendo com que o 

mesmo não se torne aderente ao tratamento. Até mesmo frente aos efeitos 

colaterais, ou então, á não compreensão do efeito do medicamento com relação ao 

estado de saúde atual tornam-se barreiras de adesão para o tratamento destes 

pacientes.  

O índice de adesão á dupla terapia antiplaquetária no paciente submetido à 

intervenção coronária percutânea é de 56,5% em âmbito nacional.42 A partir do 

levantamento da literatura estrangeira com relação à adesão á terapia 

medicamentosa após ICP, encontram-se os seguintes dados: 
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Quadro 1 - Quadro de levantamento da literatura com índice de não adesão à DAPT 

Estudo 
Tempo de 

acompanhamento 
Índice de não 

adesão 
Tipo de estudo 

Prognostic imapct of hospital of 
readmissions after primary 

percutaneous coronary 
intervention.

14
 

1 Mês 14.4% Multicêntrico 

Clopidogrel adhrence following 
percutaneous coronary 

intervention with a drug-eluiting 
stent in VA Medical Center.

42
 

6 meses 20.3% 

Base de Dados 
de registros de 

retirada da 
farmácia 

Dual antiplatelet therapy after 
myocardial infarction and 
percutaneous coronary 

intervention: analysis of patient 
adherence using a Fench health 

insurance reimbursement 
database.

43
 

1- 3 - 12 meses 

Aos primeiros 
30 dias: 5.4%                                           
Aos 3 meses : 
20%    Aos 12 
meses: 50% 

Base de Dados 
de registros de 

retirada da 
farmácia 

Prediction of hight risk of non-
adherence to antiplatelet 

treatment.
44

 
3 - 6 - 9 meses 6.3% ** 

Observacional, 
prospectivo e 
single-center 

Premature Clopidogrel 
Discontinuation After Drug-
Eluting Stent Placement in a 

Large Urban Safety-Net 
Hospital.

45
 

1 refill                         
( 5 primeiros dias)                            
- 6 meses - 1 ano 

1 refill: 23%               
6 meses : 52%         

1 ano: 68% 

Base de Dados 
de registros de 

retirada da 
farmácia 

Telephone contact to improve 
adherence to dual antiplatelet 
therapy after drug eluting stent 

implantation.
47

 

7 dias - 3,6 e 9 
meses após 

implante do stent 

12 meses: 
0,8% (aspirina) 

e 0,7% 
(clopidogrel) no 

grupo de 
intervenção ; 

9,8% (aspirina) 
e 8,5% 

(clopidogrel). 

Coorte com 
acompanha-

mento telefônico 

Clopidogrel discontinuation within 
the first year after coronary drug-

eluting stent implantation : a 
observational study.

46
 

3-6 meses e 6-12 
meses 

5,40% 

Estudo 
observacional 

com medida dos 
resgates das 

prescrições de 
clopidogrel. 

Evidence-based pharmacoterapy 
after myocardial infarction in 

France: adherence-associated 
factors and relationship with 30 -

month mortality and 
rehospitalzation.

48
 

30 meses após ICP 18,30% 
Estudo 

observacional 
com follow-up. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 O interesse de estudar o momento atual da enfermagem como especialidade 

em cardiologia intervencionista, nasce a partir da busca por uma prática clínica que 

vai muito além da restrição ao momento procedimento de intervenção coronária 

percutânea. 

 Nota-se que atualmente a prática de enfermagem em cardiologia 

intervencionista em âmbito mundial tem focado no estudo de procedimentos 

específicos e suas complicações, contudo ainda apresenta limitação para evidências 

de uma prática homogênea e consensual. Portanto, identifica-se a necessidade de 

avançar com a prática baseada em evidências e buscar o desenvolvimento da 

prática integral e contínua de enfermagem com foco na qualidade do cuidado. Para 

tal, não se considera suficiente buscar apenas o conhecimento de procedimentos 

específicos, mas sim da possibilidade de um processo de produção do resultado 

terapêutico em longo prazo, sustentado por um modelo de SCE.  

 Para o desenvolvimento desta prática é necessário ampliar a visão 

assistencial especializada e trabalhar práticas integradas para um cuidado 

complexo. Este cuidado complexo, no campo da cardiologia intervencionista ainda 

possui uma lacuna: no âmbito da enfermagem em cardiologia intervencionista, 

atualmente têm se realizado a prática clínica sistematizada, entretanto, com 

necessidade de amplitude para incluir o paciente diretamente no cuidado em longo 

prazo, promovendo autonomia e co-reponsabilização do mesmo pelo resultado 

terapêutico. Para que esta prática seja fundamentada cientificamente baseada em 

um processo de continuidade do acompanhamento do paciente é necessário, 

entretanto repensar aspectos da intervenção realizada.   

 Para tal proposta, entende-se que a SCE além de um conceito teórico 

perpassa por uma prática necessária á efetivação da prática reflexiva do cuidar em 

enfermagem. O foco é dado nas necessidades identificadas a partir do cuidado 

imediato realizado na unidade de hemodinâmica e cuidado em longo prazo para a 

efetividade da adesão a terapia medicamentosa e alcance do objetivo terapêutico.  

 A partir da vivência da pesquisa clínica em enfermagem no campo da 

Supervisão Clínica de Enfermagem, na Escola Superior de Enfermagem do Porto – 
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Portugal, se desperta o interesse da avaliação da continuidade do cuidado e a 

supervisão clínica do cuidado de enfermagem em cardiologia intervencionista tendo 

como pano de fundo a qualidade e eficiência do cuidado.  

 Sobretudo, se destaca a importância de realizar este estudo quando a 

literatura científica apresenta que o distúrbio ansioso está presente no 

desenvolvimento e desestabilização da doença cardiovascular49 e ainda, sinaliza sua 

presença impactante após a ICP.50 Além disso, fatores psicológicos como depressão 

e ansiedade podem reduzir a adesão dos pacientes e, assim, aumentar o risco de 

eventos cardiovasculares maiores.51  

 Sabendo-se que a não adesão à terapia medicamentosa após a intervenção 

compreende um dos principais fatores de mortalidade e de complicações 

importantes após a ICP antes dos seis meses52, busca-se encontrar evidências que 

subsidiem a prática supervisiva para a execução do cuidado contínuo com qualidade 

e efetividade.  

 Portanto, pergunta-se: O traço e estado de ansiedade têm capacidade de 

influenciar na adesão à terapia medicamentosa, imediata e tardiamente após a 

intervenção coronária percutânea?   

 A finalidade do presente estudo é compreender a relevância da monitorização 

da ansiedade pré-intervenção e adesão medicamentosa após a intervenção, com 

base na qualidade e no cuidado clinico contínuo de enfermagem em cardiologia 

intervencionista. Considera-se ainda a possibilidade da relação da adesão a terapia 

medicamentosa após ICP ser influenciada por um traço ou estado de ansiedade, 

conhecidos os fatores importantes no processo de não adesão á terapêutica 

medicamentosa.  

 Ao considerar a observância da necessidade do estudo a hipótese a ser 

testada, é de que a ansiedade e adesão á terapia medicamentosa após a 

intervenção coronária percutânea têm relevância no resultado do tratamento e 

cuidado de enfermagem especializado em longo prazo, contribuindo então como 

variáveis qualificadas para um protocolo de SCE.  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo principal 

 

O objetivo do estudo foi investigar o impacto da relação de ansiedade de 

pacientes submetidos à ICP na adesão a terapêutica medicamentosa em longo 

prazo com a finalidade de propor um modelo de SCE fundamentado, em cardiologia 

intervencionista.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar se o traço e o estado de ansiedade tem relação com a adesão 

terapêutica medicamentosa em longo prazo, em pacientes submetidos à ICP; 

- Investigar aspectos relacionados ao risco de não adesão à terapêutica 

medicamentosa em longo prazo, em pacientes submetidos à ICP; 

- Elaborar um modelo de SCE fundamentado, com foco na área de cardiologia 

intervencionista tendo como pano de fundo o resultado da análise da adesão à 

terapia medicamentosa após ICP como tipo de informação utilizada para a tomada 

de decisão no cuidado clínico destacando a ansiedade durante o procedimento e 

acompanhamento da adesão a terapia medicamentosa e seus vieses. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 Delineamento do estudo  

 

Trata-se de um estudo quantitativo, considerando que no estudo transversal 

todas as medições são feitas em um único momento sem o período de 

acompanhamento, visto que se examinam as distribuições das variáveis dentro de 

uma amostra.53 Entretanto, no presente estudo foram realizados repetidos estudos 

transversais de adesão á terapia medicamentosa, caracterizando como um estudo 

pseudo-longitudinal, onde os indivíduos incluídos no estudo foram acompanhados a 

partir de um quadro de amostragem diferente com relação ao tempo de 

acompanhamento após ICP.54    

A pesquisa quantitativa apropria-se da análise estatística para o tratamento 

dos dados, atuando em níveis de realidade com o objetivo de trazer à luz dados, 

indicadores e tendências observáveis.55  

 

4.2 Procedimentos éticos  

 

O projeto foi encaminhado para apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) e enquadrado na categoria 

aprovado, com data de 19 de junho de 2015 sob parecer de nº 1.115.055 (ANEXO 

A).  

Os objetivos do estudo foram apresentados por escrito, contidos no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e verbalmente através de contato em 

sala reservada quando atendimento eletivo, ou em quarto quando paciente 

permanecia em regime de internação. Após a consciência e total compreensão do 

TCLE, o mesmo foi assinado pelo participante e representante legal que aceitou a 

participação no estudo. O mesmo termo contém rubrica e assinatura da 

pesquisadora principal do estudo e do Coordenador do CEP (APÊNDICE A). 

 O TCLE foi apresentado em duas via, sendo uma entregue ao participante ou 

responsável legal, e outra arquivada pela pesquisadora, conforme regulamentam os 

dispositivos da Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional 
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de Saúde.56 Os participantes foram informados sobre a inclusão no estudo e sobre a 

necessidade de informar os contatos telefônicos pessoais e de uma referência, para 

que fosse possível o acompanhamento telefônico entre os 30, 60 e 90 dias após a 

realização do procedimento. As informações obtidas foram registradas em prontuário 

individual do paciente, desenvolvidos a partir dos instrumentos de coleta de dados 

específicos para este estudo. Cada paciente possuía um numero de identificação de 

acordo com a data da coleta de dados e quando havia mais de um paciente na 

mesma data, eram sinalizados com as letras do alfabeto em ordem sequencial. 

Mediante a não concordância em sua participação no estudo, ou do não 

desejo de continuidade a partir do acompanhamento telefônico, a pessoa foi 

assegurada de que não haveria prejuízo dos atendimentos no serviço onde foi 

realizada a coleta de dados ou em seu tratamento medicamentoso sequencial.  

 

4.3 Local do estudo  

 

O estudo foi desenvolvido no período de julho de 2015 há julho de 2016, no 

serviço de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do Hospital das Clínicas de 

Marília quando em caráter emergencial, e da Santa Casa de Misericórdia de Marília 

(APÊNDICE B) quando em caráter eletivo. Ambos são localizados no interior de São 

Paulo e atuam como serviço de referência para o procedimento de ICP para 

macrorregião pertencente ao Departamento Regional de Saúde IX que compreende 

62 municípios, e os casos são direcionados como referência para a cidade de 

Marília.  

Considerando o contexto supracitado, apesar de envolver atendimento 

público e privado, foram selecionados apenas os pacientes atendidos em convênio 

do Sistema Único de Saúde. Ambos os cenários compreendem o contexto de 

formação clínica, sendo o Hospital das Clínicas de Marília ligado a Faculdade de 

Medicina de Marília, diretamente responsável pela formação de profissionais 

médicos e enfermeiros.  

O Serviço de Hemodinâmica do Hospital das Clínicas de Marília foi 

implantado em 2012, oferecendo desde então serviço especializado em cardiologia 

intervencionista com capacidade operacional para realizar 150 procedimentos ao 

mês. Neste cenário, quase a totalidade dos atendimentos são emergenciais, sendo 
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assim, os casos com indicação de procedimento de ICP advindos do Pronto Socorro 

são avaliados e direcionados ao setor específico seguindo o protocolo institucional.  

O Serviço de Hemodinâmica da Santa Casa de Misericórdia de Marília 

compreende o atendimento de alta complexidade para a realização de 

procedimentos de Intervenção Coronária Percutânea, reestruturado e reinaugurado 

em 2006. Conta essencialmente com o atendimento eletivo, público e privado, 

apesar de contar também com o atendimento de caráter emergencial.   

Em ambos os cenários são desenvolvidos efetivamente estudos clínicos, 

muitos deles multicêntricos e com relação internacional o que faz com que o 

contexto de pesquisa e desenvolvimento favoreça o desenvolvimento do estudo 

proposto.  

 

4.4 Caracterização da amostra  

 

O presente estudo contou com a participação de 62 indivíduos. O questionário 

foi aplicado à pacientes que passaram pelo serviço de Hemodinâmica do Hospital 

das Clínicas de Marília ou Santa Casa da Misericórdia de Marília em caráter de 

atendimento público emergencial ou eletivo.  

 

4.5 Critérios de inclusão e exclusão  

 

 Os critérios de exclusão para a participação do estudo compreenderam: 

 Ser menor de 18 anos de idade; 

 Estar gestante; 

 Possuir comprometimento intelectual ou deficiência física que comprometa a 

participação no estudo; 

 Não possuir condições de acompanhamento telefônico; 

 Não possuir indicação de realização de Intervenção Coronária Percutânea no 

momento; 

 Não aceitar mediante termo de consentimento, a participação no estudo. 

 

Os critérios de inclusão para a participação do estudo compreenderam: 
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 Indivíduos com indicação para realização de ICP em caráter emergencial ou 

eletivo; 

 Condição clínica estabilizada no momento do contato para coleta de dados; 

 Condições físicas e intelectuais favoráveis à resposta do questionário de auto 

relato; 

 Encaminhamento para realização do procedimento de ICP por meio do SUS; 

 Consentir e informar meio de contato telefônico, e possuir mais de um contato 

para que seja efetivado o acompanhamento do estudo; 

 Possuir prescrição de terapia medicamentosa dupla ou não, de característica 

antiagregante plaquetária após a realização da ICP. 

 

4.6 Cálculo amostral 

 

O cálculo amostral foi realizado a partir do levantamento da literatura que 

compreende adesão á terapia antiagregante plaquetária após a ICP. A partir dos 

dados encontrados na literatura recente para não adesão, que apresenta índice 

entre 6,3% e 25,13% (média: 18; mediana: 19,15, ±dv: 7,56). 

Sendo assim, optou-se por trabalhar com os seguintes dados para cálculo 

amostral: 

Proporção da população: 18% (indicado a partir da média de não adesão 

calculada, com referência aos dados encontrados na literatura); 

Precisão absoluta: 10% 

Nível de significância: 5% 

Tamanho da amostra calculado: 57 sujeitos.  

O cálculo foi realizado a partir da calculadora amostral do Laboratório de 

Epidemiologia e Estatística – Lee, da Faculdade de Medicina da USP, 

disponibilizada em meio virtual, no endereço eletrônico www.lee.dante.br.57 O 

método foi selecionado a partir do índice de Estimativa de uma Proporção, e foram 

inseridos os dados como mencionado acima. 
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4.7 Procedimentos de coleta de dados  

 

Os dados foram coletados a partir da aplicação inicial de um questionário 

estruturado, construído a partir do protocolo de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, utilizado do Serviço de Hemodinâmica do Hospital das Clínicas de 

Marília.  

Para este questionário estruturado foi necessária à coleta de dados relativa à 

Identificação Pessoal, Caracterização do Perfil e Morbidades associadas, 

Transporte, Presença e Necessidade ou não de Cuidador, Independência para a 

Terapia Medicamentosa Atual, Caracterização da Terapia Medicamentosa Atual e 

Fatores de Risco Associados.  

No momento inicial da coleta de dados foi aplicado o Questionário IDATE 

Traço e Estado. Ainda, foi informado ao participante a importância da sinceridade 

nas respostas a este questionário e da ocorrência de questões muito parecidas nos 

mesmos, diferenciando-se em Traço (o que é frequentemente percebido) e Estado 

(o que tem relação com o momento presente). Não houve dificuldades importantes 

que impossibilitaram a aplicação deste questionário no presente estudo. O IDATE 

Traço e Estado foi aplicado em todos os participantes, minutos antes da realização 

do procedimento de ICP.  

Após 30,60 e 90 dias da realização do procedimento ICP, os participantes 

receberam ligações telefônicas e responderam á questões estruturadas a partir do 

Brief Medication Questionarie – BMQ, que avaliam a adesão á terapia 

medicamentosa atual focada nos antiagregantes plaquetários. Inicialmente foi 

questionado a cada participante quando a prescrição médica do clopidogrel e ácido 

acetilsalicílico, para que no BMQ fosse sinalizado a continuidade dos mesmo de 

acordo com prescrição médica. Após a aplicação do BMQ em 90 dias de 

acompanhamento, o paciente respondeu a questão com relação à mudança de 

hábitos de vida, associados ao tabagismo, alimentação e prática de atividade física.  

No último contato telefônico, aos 90 dias após a ICP, o participante era 

informado quanto à finalização de sua participação no estudo e foi colocado á 

disposição um contato (apresentados em TCLE) caso deseje conhecer os resultados 

finais do estudo.  

Para a realização do acompanhamento telefônico a própria pesquisadora foi 

responsável pelas ligações realizadas, mantendo segurança das informações 
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colhidas e neutralidade nas respostas dadas. Não foram cedidas respostas de 

orientações específicas às possíveis dúvidas com relação ao procedimento e à 

situação de saúde atual do participante. Outros aspectos de prognóstico e situação 

de saúde foram direcionados à equipe de atendimento da atenção primária, ou 

quando específicas á equipe que atendeu o participante no momento da ICP. 

 

4.8 Instrumentos para coleta de dados 

 

4.8.1 Inventário De Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 

 

É fundamental considerar que em nenhum momento pretendemos fazer 

diagnóstico que não contemple aos aspectos éticos da nossa profissão de 

enfermeiro, para tanto, o presente estudo, buscou-se significação com relação à 

avaliação do estado da ansiedade no momento imediato à realização do 

procedimento de angioplastia. O estudo avaliou o traço de ansiedade, a fim de 

identificar uma possível correlação com o perfil psicológico e clínico do paciente 

considerando a relação de ansiedade e coronariopatia já descrita na literatura. 

Para que os aspectos de ansiedade Traço-Estado fossem avaliados como 

construtos distintos, foi elaborado por Spilberg et al. o STAI (State-Trait Anxiety 

Inventory).58 Sendo assim, após incansáveis estudos, o STAI foi traduzido e validado 

para a língua portuguesa por Biaggio59, sendo atualmente identificado como IDATE 

(Inventário de Ansiedade Traço-Estado).  

Este instrumento nasce da necessidade de avaliar a condição de estado de 

ansiedade que é transitória e construída com base em sentimentos de tensão e 

apreensão que muitas vezes são conscientemente percebidos, e de sensações 

biológicas caracterizadas como alterações de hiperatividade do sistema nervoso 

autônomo. Além disso, buscou-se a partir deste instrumento, passar a conhecer 

onde ocorre a intensificação do estado de ansiedade a partir da identificação do 

traço de ansiedade.60  

Quando se trata de “estado de ansiedade”, os escores das escalas de 

medidas podem variar com o tempo e intensidade de acordo com as sensações e 

percepções como perigo, por exemplo. Contudo, o “traço de ansiedade” pode 

apresentar um escore que varia individualmente com relação estável e apresenta 
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tendência de reação a determinadas situações que o indivíduo pode perceber como 

ameaça ou não, e que o mesmo apresenta como resposta a intensificação do 

“estado de ansiedade”. Portanto, julga-se extremamente necessária para a situação 

avaliada a utilização de uma escala que apresente escores inter-relacionando o 

estado e o traço de ansiedade, apresentando com fidelidade o fenômeno observado. 

O presente instrumento é composto por duas escalas sistematicamente 

distintas e com característica de auto relato (tipo Likert) que têm como objetivo 

mensurar os dois conceitos chave: ansiedade-estado (sendo referida pelo sujeito 

como o sujeito sente-se no momento) e ansiedade-traço (sendo referida pelo sujeito 

como descrição do que ele geralmente sente). Cada escala é constituída em sua 

essência de vinte itens e os escores variam de “quase nunca” (1) a “quase sempre” 

(4). 

Para finalidade estatística, o escore total varia de 20 para 80 pontos em cada 

escala e não apresenta ponto de corte definido. Justifica-se que o instrumento trata 

de um ordenamento de escores categóricos, portanto, pode variar consistentemente 

de acordo com as características individualizadas da amostra. 

A estrutura da escala utilizada para este estudo, considerando sua versão 

reduzida compreende a constituição de 13 itens para Estado, mostrando sua 

unidimensionalidade, independência local e adequado ao índice de discriminação de 

sujeito (PSI - Person Separation Index) contendo os seguintes itens: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 

11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. São definidos a partir destes, os itens de classe negativa: 

6, 7, 13, 14, 17, 18; e os itens de classe positiva: 1, 2, 5, 8, 11, 16 e 19. 

Para o IDATE-traço, a partir da análise e readequação da escala permanecem 

os itens: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17,18 e 20.  Sendo assim, as perguntas 

negativas são: 2, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 20 e positivas: 1, 7, 10 e 16. A quantificação e 

interpretação das respostas devem ser realizadas a partir da atribuição de uma 

pontuação correspondente a cada resposta dada às perguntas da escala. Os 

escores para as perguntas classificadas como positivas são invertidos, ou seja, se o 

paciente responder 4, atribui-se valor 1 na codificação; se responder 3 atribui-se 

valor 2; se responder 3 atribui-se valor 2; se responder 2 atribui-se valor 3; se 

responder 1, atribui-se valor 4. Para este estudo, na análise estatística foram 

respeitadas estas diretrizes importantes de interpretação.  
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No momento da coleta de dados foi esclarecido ao paciente que as respostas 

não seriam avaliadas em caráter de correção, portanto não possuem respostas 

certas ou erradas. 

Para este estudo optou-se pela escala refinada devido à demonstração de 

melhor adequação estatística, uni dimensionalidade e independência local, além de 

invariância nos diferentes níveis de ansiedade.61 Após o refinamento, o instrumento 

foi indicado como adequado para reafirmar sua importância na avaliação do estudo 

e apresenta-se como um instrumento rápido e eficiente inclusive em pacientes 

cirúrgicos. Senso assim considerou-se esta situação muito próxima a um momento 

de ICP visto que se trata de um ambiente individualizado com certa similaridade ao 

ambiente cirúrgico. 

 O IDATE é uma escala de auto avaliação e devido a sua estrutura possui 

grande proporção de itens medindo aspectos inespecíficos que podem, portanto, 

estar presentes em qualquer situação de estresse. Em conformidade com a 

indicação de estado e traço de ansiedade significativo no sujeito cardiopata, e 

considerando a capacidade de medida do evento estressor - a ICP -, entende-se 

como adequada a escolha do instrumento IDATE para cumprir os objetivos deste 

estudo.  

A aplicação do instrumento IDATE foi rigorosamente realizada no período 

imediato anterior à intervenção coronária percutânea. Nos momentos iniciais 

anteriores ao exame, em ambos os locais onde o estudo foi realizado, a equipe de 

enfermagem recebeu o paciente e o mesmo permaneceu acompanhado por um 

familiar ou responsável. Após a admissão do paciente no serviço, o médico da 

cardiologia intervencionista recebeu o paciente e tratou rapidamente dos aspectos 

do procedimento. Uniformemente em todos os locais havia um espaço destinado à 

espera para paciente na região interna do Serviço de Hemodinâmica, onde o mesmo 

aguardou a entrada para sala de procedimento permanecendo sentado ou deitado. 

Ora apresentava-se com necessidade de monitoração - nos casos emergenciais - 

ora podia normalmente sentar-se e aguardar a entrada - nos casos eletivos -.  

Durante este momento de espera na sala de procedimentos, os pacientes 

foram abordados para a participação no estudo. Inicialmente o pesquisador 

apresentava-se e verificava o interesse da participação no estudo aplicando o TCLE. 

Caso houvesse resposta positiva de interesse o termo era lido, assinado e entregue 

ao acompanhante, assim o paciente iniciava a resposta ao instrumento IDATE. 
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Após a resposta do paciente ao instrumento IDATE, era reforçado ao mesmo 

que ele receberia ligações em 30, 60 e 90 dias após a ICP para uma continuidade 

do acompanhamento, considerando então este seguimento enquanto o mesmo 

desejasse participar do estudo.  

Apenas um paciente abordado negou participação no estudo. Na totalidade, 

os pacientes incluídos no estudo responderam ao questionário IDATE sem objeções. 

No momento da aplicação da avaliação piloto do IDATE alguns participantes 

apresentavam expressão facial de não entendimento da repetição, visto a repetição 

de algumas perguntas para o construto de traço e estado de ansiedade. Portanto, 

para a aplicação efetiva do estudo foi identificado ao paciente o momento da 

avaliação com questões repetidas, com objetivo de identificar a resposta da questão 

como uma atitude frequente em seu repertório de ações. Ou seja, quando se 

questionava sobre “sinto-me satisfeito” na avaliação de ESTADO de ansiedade, e na 

avaliação de TRAÇO de ansiedade era questionado “estou satisfeito”, sinalizou-se a 

diferença entre “estar satisfeito” no momento, e ser satisfeito em geral na vivencia do 

dia a dia. O resultado com relação à aplicação do questionário sob o âmbito de 

facilidade de aplicação, possibilidade de interação com o participante, efetividade e 

eficácia da utilização do mesmo no serviço de hemodinâmica foi positivo. Importa 

considerar a dinâmica e organização apresentada pelos serviços nos quais foi 

realizado este estudo, como fator colaborador para este resultado. 

 

4.8.2 Brief Medication Questionaire (BMQ) 

 

O Brief Medication Questionaire (BMQ) é um instrumento que identifica 

barreiras à adesão quanto ao regime, às crenças e à recordação em relação ao 

tratamento medicamentoso à luz da percepção do paciente. Os domínios que 

constituem a estrutura do questionário contam com aspectos relevantes muitas 

vezes não avaliados no dia a dia da assistência de enfermagem, considerando em 

detalhes os limites e potencialidades do tratamento medicamentoso proposto.  

O estudo original, que compreendeu a avaliação da adesão á terapia 

medicamentosa do paciente hipertenso, apesar de validado apenas em inglês, 

apresentou sensibilidade de 80% e especificidade de 100% no domínio regime no 

contexto apresentado.6 2Mediante um estudo em português, com o objetivo de 

análise de confiabilidade e desempenho deste instrumento na avaliação da adesão à 
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terapia medicamentosa, encontra-se resultados de que o BMQ possui sensibilidade 

e especificidade para auxiliar a identificação do uso inadequado da medicação e 

esquema terapêutico insuficiente.63
 

A aplicação do instrumento para avaliação da adesão à terapia 

medicamentosa após ICP foi considerada levando-se em conta os motivos de não 

adesão presentes na literatura, e que apresentam relação com os domínios 

avaliados neste questionário. Considera-se ainda que os aspectos de adesão 

possuam proximidade prática à população de sujeitos com hipertensão arterial 

avaliada no estudo original. Para tanto, a polifarmácia foi considerada como a 

utilização de cinco ou mais medicamentos, e pode estar associado ao erro de 

tomada de medicação.64  

No presente estudo utilizou-se uma versão em português do BMQ com 

adaptações ao idioma e simplificação do relato da dosagem. O primeiro passo da 

aplicação do questionário conta com um recordatório das medicações em geral  

utilizadas na última semana, sendo que se o entrevistado não souber ou não 

responder considera-se “não resposta – NR”. No primeiro item, o recordatório 

questiona o nome das medicações em uso contínuo e as respectivas dosagens, 

quantos dias a medicação foi utilizada, quantas vezes por semana o medicamento 

foi utilizado, quantos comprimidos foram ingeridos por dia de cada vez, quantas 

vezes foi esquecida a ingestão dos comprimidos listados, e como o mesmo funciona 

na percepção do paciente. As graduações utilizadas foram: 1= funciona bem, 2= 

funciona regular e 3= não funciona bem.  

O segundo item avalia se alguma das medicações causa problemas para o 

paciente, e caso a resposta seja positiva é necessário listar quais medicações o 

incomodam e graduar este incômodo em muito, um pouco, muito pouco, nunca, e de 

que forma o paciente é incomodado por ela. No item três, é necessário levantar as 

necessidades de abertura da embalagem, leitura dos escritos na embalagem, 

lembrança de tomar o remédio, aquisição do medicamento e ingestão de vários 

medicamentos ao mesmo tempo. Para este item, é necessário graduar a resposta 

em muito difícil, um pouco difícil, não muito difícil e comentar qual o medicamento 

provoca alguma das dificuldades listadas. 

Para o escore de problemas encontrados pelo rastreamento da adesão por 

meio do BMQ, no domínio Regime, é avaliada a falha em listar espontaneamente os 

medicamentos prescritos no relato inicial, portanto, caso o paciente tenha 
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apresentado dificuldade em listar os nomes dos medicamentos que compõem a 

dupla terapia antiplaquetária no primeiro item, neste domínio é necessário pontuar 1 

(um) ponto. Caso haja o relato de que houve interrupção da terapia devido ao atraso 

na dispensação da medicação ou por qualquer outro motivo, é sinalizado 1 (um) 

ponto no escore. Os relatos de falha de alguma das doses, redução ou omissão de 

algum dos medicamentos da terapia medicamentosa após ICP, utilização de dose 

extra ou medicação em quantidade maior do que a prescrita, e resposta de “não 

sabia” a alguma das perguntas ou recusar-se a responder uma das questões, soma-

se 1 (um) ponto no escore para potencial não adesão. 

A barreira de crenças compreende pontuação de 1 (um) ponto quando há 

relato de “não funciona bem” ou “não sei” na resposta do primeiro item. O construto 

de Recordação compreende a identificação de um esquema de múltiplas doses de 

medicamentos – sendo dois ou mais durante o dia – e o relato de “muita dificuldade” 

na lembrança de tomar todos os remédios, sendo que em geral o esquema 

terapêutico é múltiplo. Para este estudo, este campo foi adaptado, considerando em 

substituição ao esquema terapêutico múltiplo por esquema de cinco ou mais 

medicações.  

Para os domínios apresentados utiliza-se o escore maior ou igual a 1 como 

indicativo de barreiras de regime, crença e ou recordação. 
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5 ANÁLISE ESTATISTICA   

 

Para o processamento e análise dos resultados quantitativos foi utilizado o 

Software Statistical Package for Social Science (SPSS IMB) versão 2.0. 

 Para responder aos objetivos do estudo foram utilizadas, além de técnicas 

básicas de análise exploratória como freqüência absoluta e relativa, média, mediana 

e desvio padrão. Mediante o resultado do teste de normalidade foi aplicado o teste 

não paramétrico de correlação de Spearman para a análise das variáveis. 

 A correlação não paramétrica de Spearman foi utilizada para verificar a 

associação entre as variáveis de IDATE Traço e Estado e resultado final do 

questionário BMQ de adesão à terapia medicamentosa.  

O Alpha de Cronbach foi utilizado para realizar a análise de consistência do 

instrumento que gerou os escores de Não Adesão (NA), Barreira de Crença (BC), 

Barreira de Recordação (BR) e Resultado Final da somatória do instrumento BMQ. 

Em interpretação a análise, a literatura apresenta que o valor mínimo aceitável para 

alfa é 0,70 sendo que abaixo deste valor a consistência interna da escala é 

considerada baixa. Entretanto, o valor máximo esperado é de 0,90, considerando 

que em valores acima deste pode ser considerada a existência de redundância ou 

duplicação (ou seja, vários itens estão medindo o mesmo elemento de um 

construto).65 

 A análise de concordância foi realizada através do teste de Kappa que foi 

aplicado entre os três recortes de tempo avaliados para as variáveis categóricas:  

escore de NA, BR e BC. O Kappa é uma medida de concordância inter observador e 

mede o grau de concordância além do que seria esperado tão somente pelo acaso. 

Esta medida de concordância tem interpretações que variam de “concordância 

ausente”, “leve”, “considerável”, “moderada”, “substancial” e “forte” e “perfeita”.66 

 Todos os testes de hipóteses desenvolvidos neste estudo consideram uma 

significância de 5%, isto é, a hipótese nula foi rejeitada quando p-valor foi menor que 

0,05. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1  Características sociodemográficas dos participantes 

 

A amostra compreendeu em sua maioria (n=40; 65%) de indivíduos do gênero 

masculino e de religião católica (n=46; 75%). Com relação à escolaridade destacou-

se o nível fundamental completo (n=32; 52%). O intervalo de idade compreendeu 

idades entre 32 e 88 anos (m=59,51; dp=9,87). 

Com relação ao meio de transporte, que é considerado parte do acesso do 

participante ao atendimento, bem como ao estudo, a maioria locomoveu-se de 

transporte público (n=51; 83%). Apenas dois participantes apresentaram deficiência 

física (n=2; 4%), destacando que a mesma não comprometeu sua participação no 

estudo.  

Tabela 1 - Características sóciodemográficas dos participantes do estudo 

Característica Descrição N % 

Gênero  Masculino 40 65 

 

Feminino 22 35 

Religião  Protestante 11 18 

 

Católica 46 75 

  Outras 5 7 

Escolaridade  Fundamental 32 52 

 

Fundamental Incompleto 18 29 

 

Médio 6 10 

 

Médio Incompleto 4 6 

 

Superior 2 3 

Meio de Transporte para Saúde  Público 51 83 

  Privado 11 17 

Presença de Deficiência Física  Sim 2 4 

 

Não 49 96 

Retaguarda Familiar  Sim 59 95 

 

Não  3 5 

Necessidade de Cuidador Sim 31 50 

  Não 31 50 



39 
 

É importante destacar ainda que, a maioria (n=59; 95%) presença de 

retaguarda familiar e metade (n=31; 50%) relatam necessidade de cuidador. 

 

6.2  Saídas ou perdas  

 

Durante a fase de coleta de dados, apenas um participante não aceitou a 

participação no estudo, justificando que não consentia pela ausência de um familiar 

específico no momento da abordagem.  

Aos primeiros 30 dias de acompanhamento da adesão à terapia 

medicamentosa após ICP, uma acompanhante de um dos participantes informa o 

óbito do mesmo, relatando que este trabalhava como caminhoneiro e não fez uso 

correto das medicações, apresentando complicação seguida de óbito.  

 

6.3  Caracterização Clínica dos participantes  

 

A caracterização clínica dos participantes foi avaliada a partir da análise de 

fatores de riscos, regime terapêutico atual, presença de comorbidades e histórico 

clínico.  

Os fatores de risco apresentados pelos participantes sinalizaram baixa prática 

de atividade física regular (n=12,20%), a presença de obesidade (n=13; 21%) e um 

índice significativo de tabagismo ativo (n= 29; 47%).  

O regime terapêutico atual dos pacientes dá indícios de doenças crônicas 

concomitantes e é confirmado pela frequência de comorbidades presentes nos 

participantes do estudo. Sendo assim, com relação à terapêutica, houve a maior 

utilização de uma classe de anti-hipertensivo (n=32; 52%) seguida de duas classes 

de anti-hipertensivo (25; 41%). Com relação aos anti-diabéticos houve a maior 

utilização de uma classe desta medicação (31; 50%) seguida de duas classes (16; 

26%) em menor frequência.  

O relato da utilização de anti-agregante plaquetário foi alta (n=56; 90%) no 

momento pré-procedimento de intervenção coronária percutânea. Houve também 

relatos da utilização recente de inibidores COX (ciclooxagenase), principalmente da 

classe dos anti-inflamatórios (n=9; 15%).  
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Com relação à prática da tomada de medicação, grande parte dos 

participantes (n=45; 73%) relataram uso independente da terapêutica 

medicamentosa atual. Ainda assim, houve relato de necessidade de lembrete para a 

tomada da medicação na maioria dos casos (n=39; 63%).  

 A análise de comorbidades apresenta um índice significativo de participantes 

diabéticos (n=31; 50%) e hipertensos (n=53; 86%). Importa ainda destacar a 

presença de dislipidemia (n=44; 71%) em um significante número de participantes.  

O histórico clínico avaliado demonstra que a maioria dos participantes foram 

submetidos à ICP devido a infarto agudo do miocárdio (n= 45; 73%),  a minoria 

apresentou relato de revascularização prévia (n= 8; 12%) e insuficiência renal prévia 

(n=3;5%). Com relação ao acidente vascular encefálico, apenas um paciente 

apresentava relato deste diagnóstico em seu histórico clínico (n=1; 2%) e a doença 

arterial coronariana prévia foi relatada por apenas sete pacientes (n=7; 12%).  A 

maioria dos participantes relatou história familiar de doença arterial coronariana 

(n=46; 75%). 
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Tabela 2 - Características Clínicas da População Estudada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica N % 

Fatores de Risco 

  
Prática de Atividade Física (regular) 12 20 

Obesidade  13 21 

Tabagismo  29 47 

Regime Terapêutico Atual      

Uso independente da Medicação 45 73 

Necessidade de Lembrete  39 63 

Anti-hipertensivo ( 1 classe) 32 52 

Anti-hipertensivo ( 2 classes) 25 41 

Antidiabéticos (1 classe)  31 50 

Antidiabéticos ( 2 classes) 16 26 

Antiagregante Plaquetário ( AAS) 56 90 

Inibidor COX ( antinflamatório, entre 
outros) 9 15 

Presença de Comorbidades      

Diabetes Mellitus  31 50 

Hipertensão Arterial  53 86 

Dislipidemia 44 71 

Histórico Clínico      

Infarto Agudo do Miocárdio prévio 45 73 

Intervenção coronária percutânea 
prévia 8 12 

Revascularização prévia  4 7 

Insuficiência Renal prévia  3 5 

Acidente Vascular Encefálico prévio 1 2 

Doença Arterial Coronariana prévia  7 12 

História familiar de DAC 46 75 

DAC = Doença Arterial Coronariana  
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6.4  Análises para IDATE Traço-Estado 

 

Para os resultados da aplicação do questionário IDATE Traço-Estado, foram 

analisados os escores a partir da avaliação de mediana, pontuação mínima e 

máxima e desvio padrão, conforme a tabela 3.   

 

Tabela 3 - Escores de Estado e Traço de ansiedade a partir da aplicação do IDATE 

Construto  Mediana Min. Max. Std. 

     Traço de Ansiedade  29 21 32 2 

               

Estado de Ansiedade  21 16 29 3 

     

 

        

Considerando mediana e pontuação máxima-mínima, o traço de ansiedade 

apresentou maior pontuação. O estado de ansiedade apresentou pontuação menor 

em comparação com traço de ansiedade, sob todos os aspectos da análise.  

 

Gráfico 2 - BoxPlot da distribuição dos valores da somatória das pontuações 

classificatórias para os construtos de Estado de Ansiedade  e relação 

com gênero 
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No gráfico acima, o resultado se apresentou assimétrico positivo o que indica 

que a somatória para estado de ansiedade é maior no gênero masculino. Houve 

outliers de pontuação total para estado de ansiedade no gênero masculino, 

identificado pelo número 1 no eixo “x”.  Além disso, houve níveis medianos 

diferentes de pontuação total para estado de ansiedade entre os gêneros, sendo 

maior no gênero feminino, identificado pelo número 2 no eixo “x”.  

Ou seja, o percentil 75% e a mediana da pontuação do gênero feminino para 

estado de ansiedade foi mais alta comparada o gênero masculino, podendo-se 

interpretar que o gênero feminino apresentou maior expressão de estado de 

ansiedade em comparação ao gênero masculino. 

 

Gráfico 3 - BoxPlot da distribuição dos valores da somatória das pontuações 

classificatórias para os construtos de Traço de Ansiedade  e relação 

com gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico acima é comparativo de traço de ansiedade com relação aos 

gêneros masculino e feminino. Para os dois gráficos, apresenta-se assimetria 

positiva, sinalizando que para ambos os gêneros há maior numero de participantes 

com somatória alta para traço de ansiedade. É possível interpretar que houve 

mediana superior de pontuação para traço de ansiedade no gênero masculino, 

sugerindo que o gênero masculino apresentou maior traço de ansiedade em 

comparação ao gênero feminino. Para o percentil 75%, ambos os gêneros 

apresentaram pontuação maior do que 20 pontos. 
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Analisando a relação do estado de ansiedade dos participantes á 

compreensão da presença ou não de retaguarda familiar no cuidado, apresentam-

se os resultados dos Gráficos 4 e 5. 

 

Gráfico 4 – BoxPlot da pontuação total de Estado de Ansiedade e a compreensão da 

presença (1) ou não (2) de retaguarda familiar para o cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado da compreensão de retaguarda familiar para o cuidado e estado 

de ansiedade no momento imediatamente após a ICP apresenta menor variabilidade 

de pontuação apesar de apresentar outliers. A apresentação de pontuação para 

estado de ansiedade foi simétrica, e apresentou mediana similar a de participantes 

que relataram a ausência de retaguarda familiar. 

 

Gráfico 5 - BoxPlot da pontuação total de Traço de Ansiedade e a compreensão da   

presença (1) ou não (2) de retaguarda familiar para o cuidado 
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A compreensão de retaguarda familiar para o cuidado, com relação ao traço 

de ansiedade apresentou grande variabilidade de pontuação. Os resultados 

demonstram ainda, que a média de pontuação para este caso foi menor apesar de a 

assimetria ser positiva e apresenta um número maior de indivíduos que têm 

consciência da retaguarda familiar no cuidado. Estes apresentam pontuação acima 

da mediana para traço de ansiedade.   

 

6.5  Análise do questionário BMQ  

  

Em análise, as respostas da aplicação do BMQ demonstram referências a 

potencial não adesão, barreira de recordação e barreira de crença para o regime 

terapêutico, analisados isoladamente do resultado final conforme apresentado na 

tabela abaixo.  

 

Tabela 4 - Barreiras de Adesão apresentadas pela aplicação do BMQ em 30,60 e 90 

dias após a ICP 

Barreira  N % 

Análise em 30 dias 

 

  Potencial não adesão  48 77 

Barreira de Crença 33 53 

Barreira de Recordação  62 100 

Análise em 60 dias 

     

Potencial não adesão  54 86 

Barreira de Crença 35 54 

Barreira de Recordação  62 100 

Análise em 90 dias 

     

Potencial não adesão  47 75 

Barreira de Crença 37 59 

Barreira de Recordação  62 100 

* ICP= Intervenção coronária 
percutânea.   
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Para a análise aos trinta dias após a intervenção coronária percutânea 

encontra-se um percentual alarmante de potencial não adesão (77%), bem como 

barreira de crença (53%) e barreira de recordação (100%). O índice de barreira de 

recordação é alcançado a partir do fato de haver o relato de regime terapêutico com 

cinco ou mais medicações concomitantes, incluindo dificuldade em recordar da 

tomada da medicação.  

A análise posterior, ocorrida aos sessenta dias após o procedimento, revela 

um aumento no percentual de potencial não adesão (86%) e ligeiro aumento na 

barreira de crença (54%) sendo que a barreira de recordação se mantém estável 

(100%) entre os participantes.  

A última análise realizada no estudo, aos noventa dias após a intervenção, 

demonstra que houve redução da Potencial não adesão ao regime terapêutico 

estabelecido (75%) além de um ligeiro aumento na barreira de crença (59%). A 

pontuação pra barreira de recordação (100%) foi estável entre os participantes.  

Em conclusão, nota-se o decrescimento do índice de potencial não adesão ao 

longo do tempo, com crescimento discreto da barreira de crença e estabilidade da 

barreira de recordação do regime terapêutico após ICP ao longo do tempo. 

É importante salientar, que os índices foram medidos sob o aspecto de 

potencialidade e barreira, ou seja, baseado em características que podem levar a 

não adesão e que podem paralelamente provocar eventual impedimento da adesão 

por crenças ou aspectos da recordação.  

Destacam-se a os importantes aspectos do regime terapêutico, extraídos do 

questionário aplicado, conforme a tabela abaixo.   

 

Tabela 5 - Barreiras de Recordação de acordo com características do regime 

terapêutico 

Característica do Regime Terapêutico  N % 

Análise em 30 dias 
  Esquema múltiplo (5 ou mais ao dia) 30 48 

Dificuldade de lembrar-se de tomar o medicamento  31 52 
Análise em 60 dias  

  Esquema múltiplo (5 ou mais ao dia) 26 45 
Dificuldade de lembrar-se de tomar o medicamento  36 55 

Análise em 90 dias     
Esquema múltiplo (5 ou mais ao dia) 22 36 
Dificuldade de lembrar-se de tomar o medicamento  40 64 
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A Barreira de Recordação recebeu enfoque na análise de dados, devido a sua 

importância para o estudo bem como, sua significante frequência na totalidade dos 

participantes do estudo. Não obstante, por sua importância no tratamento 

medicamentoso após a ICP e sua relação de importância com os aspectos da 

demanda dos cuidados de enfermagem e a supervisão clínica de enfermagem neste 

campo. 

Mediante a análise realizada aos trinta dias após o procedimento, 48% dos 

participantes declaram regime terapêutico múltiplo (cinco medicações ou mais ao 

dia), sendo que aos sessenta dias este índice cai para 45% e aos noventa dias para 

36%. Estes resultados indicam a diminuição do número de medicamentos que 

constituem os esquemas terapêuticos para estes participantes ao longo da evolução 

do tratamento.  

Com relação à dificuldade de lembrar-se de tomar o medicamento, houve 

índice crescente ao longo do tempo, representado por 52% aos primeiros trinta dias, 

55% aos sessenta dias e 64% aos noventa dias após o procedimento. Destaca-se a 

relação inversamente proporcional à redução no número de medicamentos contidos 

no regime terapêutico e à dificuldade de lembrete de tomada do regime terapêutico, 

sinalizando um aspecto importante frente à Barreira de Recordação resultante dos 

participantes estudados.  

Por fim, analisou-se o resultado final apresentado pela somatória dos escores 

validados pela aplicação do questionário proposto, bem como sua classificação 

mediante escala validada conforme apresentado na tabela 6. 

O resultado final apresentado na análise de trinta dias após a intervenção 

indica um baixo percentual (2%) de potencial não adesão, barreira de crença (19%), 

barreira de recordação (33%), potencial não adesão com presença de barreira de 

crença (18%), potencial não adesão com presença de barreira de recordação (18%), 

barreira de crença e barreira de recordação concomitante (8%).  

Para a análise aos sessenta dias após a intervenção, encontra-se um ligeiro 

aumento do percentual de potencial não adesão (3%), barreira de crença (14%), 

discreta redução no índice de barreira de recordação (29%),  aumento no índice de 

potencial não adesão com presença de barreira de crença (29%), discreta redução 

no índice de potencial não adesão com presença de barreira de recordação (15%) e 

aumento no índice de barreira de crença e barreira de recordação concomitante 

(10%). 
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Tabela 6 - Resultado e Classificação final do BMQ 

Classificação do Resultado Final  N % 

Análise em 30 dias 

  Potencial não adesão 1 2 

Barreira de Crença  12 19 

Barreira de Recordação 21 33 

Potencial não adesão e presença de Barreira 

de Crença 11 18 

Potencial não adesão e presença de Barreira 

de Recordação 11 18 

Barreira de Crença e Barreira de Recordação  5 8 

Análise em 60 dias     

Potencial não adesão 2 3 

Barreira de Crença  8 14 

Barreira de Recordação 17 29 

Potencial não adesão e presença de Barreira 

de Crença 17 29 

Potencial não adesão e presença de Barreira 

de Recordação 9 15 

Barreira de Crença e Barreira de Recordação  6 10 

Análise em 90 dias 

  Potencial não adesão 1 2 

Barreira de Crença  12 20 

Barreira de Recordação 19 31 

Potencial não adesão e presença de Barreira 

de Crença 22 36 

Potencial não adesão e presença de Barreira 

de Recordação 5 8 

Barreira de Crença e Barreira de Recordação  2 3 

 

Por fim, na análise realizada aos noventa dias após a intervenção, encontra-

se redução do índice de potencial não adesão (2%) retornando ao valor igual ao 

avaliado aos trinta dias após a intervenção. Quanto à barreira de crença, apresentou 

índice crescente (20%) bem como barreira de recordação (31%) e potencial não 

adesão com presença de barreira de crença (36%). O índice de potencial não 
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adesão com barreira de recordação apresentou-se reduzido (8%) bem como o de 

Barreira de Crença e Barreira de Recordação concomitante (3%). 

 

6.6  Estatística de Correlação do Traço e Estado de Ansiedade com aspectos 

associados à Adesão e a Terapia Medicamentosa  

 

Para avaliar a natureza da relação existente entre o traço e estado de 

ansiedade com o os aspectos da adesão à terapia medicamentosa, utilizou-se da 

ferramenta da análise da Correlação de Spearman aplicada após a identificação de 

que os dados têm característica não paramétrica.  

Os resultados demonstrados na tabela 7 apontam as variáveis com 

correlação presente, seu grau de correlação e o grau de significância para cada 

tempo analisado neste estudo. 
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Tabela 7 - Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis do instrumento IDATE Traço e Estado e Questionário de adesão BMQ para 

30 D 

* p<0,005 
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Total Estado 
de Ansiedade 

r 0,295 
         p 0,02                   

Total de Traço 
de Ansiedade  

r   -0,269   -0,258   -0,31   -0,27   
 p   0,03   0,049   0,01   0,034     

BMQ-A 

r     0,616 0,426 0,33 0,348     -0,501 
 p     0,00 0,001 0,008 0,006     0,00   

BMQ-B 
r       0,473         -0,492 

 p       0,00         0,00   

BMQ-C 

r         0,304 0,398 -0,275   -0,563 
 p         0,01 0,001 0,03   0,00   

BMQ-D 

r           0,537     -0,331 
 p           0,00     0,009   

BMQ-E 

r 
        

-0,541 
 p                 0,00   

Resultado  
30 D 

r 
   

-0,368 
  

0,799 0,262 0,313 0,428 

p       0,003     0,00 0,04 0,01 0,001 

Frequência de 
esquecimento 

30D 

r 
      

0,552 
   

p             0,00       
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Para a análise de correlação com dados relacionados aos primeiros 30 dias 

após a intervenção, houve correlação estatisticamente significativa entre o traço de 

ansiedade e escores BMQ-A (dificuldade no manuseio da embalagem do 

medicamento), BMQ-C (dificuldade de lembrar-se de tomar o medicamento) e BMQ-

E (dificuldade de tomar vários comprimidos ao mesmo tempo). Houve ainda 

correlação entre o traço de ansiedade e barreira de crença para a adesão ao 

tratamento medicamentoso.  

O estado de ansiedade apresentou correlação apenas com a variável 

dicotômica de gênero. Destacando-se que a presença de estado de ansiedade foi 

maior no gênero feminino.  

A barreira de recordação esteve correlacionada estatisticamente significativa 

com os escores BMQ-A, B, C, D e E, sendo assim apresentou relação aos seguintes 

aspectos: manuseio da embalagem do medicamento, leitura da embalagem, 

lembrança da tomada do medicamento, dificuldade de conseguir o medicamento e a 

tomada de vários medicamentos ao mesmo tempo.  

O resultado do escore total do questionário BMQ esteve relacionado com a 

variável BMQ-C (dificuldade de lembrar-se de tomar o remédio), potencial não 

adesão, barreira de crença, barreira de recordação e frequência do esquecimento da 

tomada da medicação para o período analisado. Este resultado apresenta que o 

escore classificatório do questionário que avalia a qualidade da adesão à terapia 

medicamentosa está diretamente correlacionado às variáveis indicativas e 

subsidiárias desta classificação.   

A frequência de esquecimento da tomada de medicação apresentou 

correlação estatisticamente significativa com o indicador de potencial não adesão. 

Para a análise de correlação realizada com dados referentes aos 60 dias 

após a intervenção, é possível observar que não houve correlação estatisticamente 

significativa entre o estado de ansiedade e qualquer outra variável estudada. 

Contudo, houve correlação estatisticamente significativa entre o traço de ansiedade 

apresentado no dia da intervenção, e os escores BMQ-A (dificuldade de manuseio 

da embalagem) e BMQ-C (dificuldade de lembrar-se de tomar o remédio) aos 60 

dias após a intervenção.  
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Tabela 8 - Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis do instrumento IDATE Traço e Estado e Questionário de adesão BMQ para 

60 D 
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Total de Traço 
de Ansiedade  

r -0,279   -0,258           

 p 0,03   0,04             

BMQ-A 

r   0,729 0,466 0,372 0,55       

 p   0,00 0,00 0,04 0,00         

BMQ-B 

r     0,457   0,582       

 p     0,00   0,00         

BMQ-C 

r       0,404 0,517     -0,405 

 p       0,002 0,00     0,00   

BMQ-D 

r         0,472 -0,416     

 p         0,00 0,001       

BMQ-E 

r 

       

-0,456 

 p               0,00   

Resultado  

60 D 

r 

  

-0,257 -0,384 -0,323 0,823 0,368 0,365 0,398 

p     0,049 0,003 0,01 0,00 0,004 0,004 0,002 

Frequência de 
esquecimento 

60D 

r 

   

-0,258 

 

0,483 

   
p       0,04   0,00       

* p<0,005 
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O resultado do escore total do BMQ para os 60 dias após a intervenção, 

esteve correlacionado estatisticamente significante com as variáveis BMQ-C 

(dificuldade de lembrar-se de tomar o remédio), BMQ-D (dificuldade de conseguir o 

medicamento) e BMQ-E (dificuldade de tomar vários medicamentos ao mesmo 

tempo).  Estando ainda correlacionado com a potencial não adesão, a barreira de 

crença e recordação e a frequência de esquecimento da tomada de medicação para 

o período.  

A frequência de esquecimento da tomada de medicação apresentou 

correlação estatisticamente significativa com a dificuldade de conseguir o 

medicamento, apresentada pela variável BMQ-D, e ainda esteve relacionada com 

a variável de potencial não adesão.  

Para a análise da correlação entre o traço e estado de ansiedade e adesão 

medicamentosa após 90 dias da realização do procedimento, não houve 

correlação estatisticamente significante. 
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Tabela 9 - Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis do instrumento IDATE Traço e Estado e Questionário de adesão BMQ 
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r               -0,348 

 p               0,006   

BMQ-A 

r   0,84 0,473 0,358 0,552 0,335   -0,352 

 p   0,00 0,00 0,005 0,00 0,008   0,005   

BMQ-B 

r     0,549 0,284 0,537     -0,416 

 p     0,00 0,02 0,00     0,00   

BMQ-C 

r       0,465 0,624     -0,503 

 p       0,00 0,00     0,00   

BMQ-D 

r         0,587 

 

  -0,275 

 p         0,00     0,03   

BMQ-E 

r 

       

-0,415 

 p               0,001   

Resultado 90 D 

r 

     

0,815 0,435 

 

0,365 

p           0,00 0,00   0,04 

Frequência de esquecimento 
90D 

r 0,363 

   

0,471 0,545 

 

-0,272 

 p 0,005       0,00 0,00   0,03   

* p<0,005 
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As correlações foram estatisticamente significantes para as variáveis do 

escore de barreira de crença e barreira de recordação.  

A variável BMQ-A (dificuldade no manuseio da embalagem) apresentou 

correlação estatisticamente significante entre a potencial não adesão e a barreira de 

recordação.  

O escore de barreira de recordação apresentou correlação com as variáveis 

BMQ-A, B. C, D e E, estando correlacionadas, portanto aos seguintes aspectos: 

manuseio da embalagem do medicamento, leitura da embalagem, lembrança da 

tomada do medicamento, dificuldade de conseguir o medicamento e a tomada de 

vários medicamentos ao mesmo tempo.  

O resultado do escore classificatório do questionário BMQ apresentou 

correlação estatisticamente significativa com a potencial não adesão, a barreira de 

crença e a frequência de esquecimento da tomada de medicamento no período 

avaliado.  

Aos 90 dias após o procedimento, a frequência de esquecimento da tomada 

de medicamento esteve correlacionada com o gênero, com a tomada de vários 

medicamentos simultaneamente, com a potencial não adesão e por fim com a 

barreira de recordação.  

   

6.7   Análise de Concordância para o instrumento de avaliação da adesão 

medicamentosa BMQ 

  

Com a intenção analisar a concordância entre os itens avaliados a partir do 

questionário BMQ para a análise da adesão medicamentosa, foi utilizado o índice 

Kappa.  

A partir desta análise foi possível identificar a medida de concordância 

interobservador e medir o grau de concordância além do esperado apenas pelo 

acaso. 

O quadro 1 apresenta os valores de referência para a interpretação dos 

valores de Kappa  : 67 
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Quadro 2 – Valores referência para a interpretação do índice Kappa  

Valores de Kappa Interpretação 

<0 Não há concordância 

0-0.19 Concordância pobre 

0.20-0.39 Concordância justa  

0.40-0.59 Concordância moderada  

0.60-0.79 Concordância substancial  

0.80-1.00 Concordância perfeita  

 

Na tabela 10 é possível verificar os valores de Kappa para as variáveis do 

instrumento BMQ para os períodos de tempo avaliados.  

A concordância inter-observador para o instrumento BMQ com relação ao 

escore de resultado final deste apresentou concordância justa no período de 30 e 60 

dias, e concordância moderada para o período de avaliação em 90 dias.  

Com relação ao escore de potencial não adesão houve concordância justa 

para a análise em 30 dias e moderada para as análises de 60 e 90 dias. Para a 

análise do escore de Barreira de Crença, em 30 e 60 dias apresenta concordância 

moderada, e aos 90 dias apresenta concordância substancial.  

Com relação a análise de barreira de recordação, para as análises de 30,60 e 

90 dias a concordância apresentada pelo índice Kappa foi substancial. 
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Tabela 10. Análise de concordância interobservador para instrumento BMQ em 30,60 e   90 

dias 

Período Avaliado 

Índice 

Kappa IC 

Resultado 

Final 

BMQ 

30 dias - 60 dias  0,35 95% 0,20-0,50 

30 dias - 90 dias  0,30 95% 0,15-0,46 

60 dias - 90 dias  0,52 95% 0,35-0,67 

Potencial 

NA 

30 dias - 60 dias  0,38 95% 0,22-0,54 

30 dias - 90 dias  0,42 95% 0,25-0,57 

60 dias - 90 dias  0,52 95% 0,34-0,68 

BC 

30 dias - 60 dias  0,54 95% 0,36-0,72 

30 dias - 90 dias  0,49 95% 0,30-0,67 

60 dias - 90 dias  0,72 95% 0,53-0,89 

BR 

30 dias - 60 dias  0,62 95% 0,40-0,79 

30 dias - 90 dias  0,67 95% 0,48-0,83 

60 dias - 90 dias  0,61 95% 0,39-0,79 

 

Interpretamos a partir desta análise que o instrumento BMQ é interessante 

para rastreio da barreira de recordação em 30, 60 e 90 dias após a realização do 

ICP.  
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A discussão acerca dos resultados obtidos neste estudo se desdobrou a partir 

da análise estatística dos resultados, considerando-se a sequência dos objetivos 

definidos para esta pesquisa.  

A caracterização sociodemográfica do estudo permitiu que fossem descritas 

as características dos participantes e assim demonstrando pontos importantes da 

avaliação de variáveis relevantes da amostra. A população deste estudo 

compreendeu em sua maioria de indivíduos do gênero masculino (n=40; 65%), com 

faixa média de idade de 59 anos.  

A presente evidência suporta-se nos dados do Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH-SUS) para a macrorregião estudada (RRAS10), com base 

nos registros para o período que compreende os meses de janeiro a outubro do ano 

de 2016. Estes dados apresentam que existe uma maior incidência de internação 

por infarto agudo do miocárdio no gênero masculino (n=475; 67%) em comparação 

com o gênero feminino (n=234; 33%), mantendo a proporção de prevalência do 

gênero masculino (n=143; 70%) considerando a faixa etária entre 50-59 anos de 

idade.68 

O resultado desta análise corrobora ainda com outros estudos, que 

demonstram a prevalência do gênero masculino e a faixa etária identificada no 

presente estudo.40,69,70 Em se tratando de mortalidade por doença cardiovascular no 

Brasil, a mortalidade é crescente e com maior e índice para o gênero masculino 

enquanto há uma redução da mortalidade pela mesma causa no gênero feminino.71 

Considerando o gênero masculino, como prevalente para internações por 

doença cardiovascular isquêmica, na faixa etária que compreende homens adultos e 

idosos e ainda, o índice crescente da mortalidade para este gênero torna-se 

importante compreender sua percepção de saúde e sua relação com a prevenção e 

fatores de risco. Sabe-se que a percepção do homem parece ser pior quando 

possuem uma doença crônica, considerando diferenciais como nível de 

escolaridade, comportamentos de risco para a saúde e indicadores objetivos de 

saúde.72 

Mediante esta percepção de consideração de gênero para a prevalência de 

doença cardiovascular, e sua relação com a percepção e cuidado em saúde, torna-

se importante levar em consideração tais aspectos do cuidado em todos os âmbitos 



59 
 

 

(preventivo, curativo, de recuperação ou reabilitação da saúde) incluindo o sujeito e 

suas significações no momento do planejamento das intervenções.  

 Com relação à escolaridade da população estudada, esta se apresentou em 

sua maioria entre o ensino fundamental completo (n=32; 52%) e ensino fundamental 

incompleto (n=18; 29%). Estudos anteriores admitem a associação entre doenças 

cardiovasculares e fatores socioeconômicos, apresentando relação entre nível de 

escolaridade e impacto positivo na mortalidade 73, situando a condição de baixa 

escolaridade relacionada a níveis maiores de pobreza e menor acesso aos serviços 

de saúde.74 Correlacionando a situação de baixa escolaridade relacionada à 

pobreza, encontra-se referência de que a metade das causas de morte por doenças 

cardiovasculares antes dos 65 anos de idade pode ser atribuída à pobreza 29, e 

ainda, segundo a Organização Mundial de Saúde estes fatores socioeconômicos 

podem ser contributivos para a não adesão ao tratamento medicamentoso.19 

 Sendo assim, considera-se importante considerar níveis de escolaridade e 

indicadores de pobreza, que possam levar à dificuldade de acesso ao cuidado de 

saúde, às informações para a saúde e terapêuticas necessárias. Ainda, sugere-se 

uma abordagem direcionada a esta população, no que se trata de alfabetização para 

a saúde, que na maioria das vezes comporta-se indiretamente relacionado à 

alfabetização generalista advinda da escolaridade. O nível de pobreza suposto a 

partir da escolaridade da população pode gerar indicativos para rastreamento de 

especificidades e estratégias para o alcance dos objetivos terapêuticos para esta 

população, que cresce a cada dia nas atuais situações do desenvolvimento 

econômico nacional. 

Quanto ao acesso, identificou-se que a maioria (n=51; 83%) utilizou transporte 

público, considerando que a totalidade dos participantes recebeu atendimento por 

meio de convênio do SUS. Esta realidade reforça a utilização de um sistema público 

de atenção à saúde, e a necessidade de conhecer os meios e o nível de acesso 

desta população aos serviços de atenção à saúde. Esta perspectiva remonta a visão 

de dependência do sistema público, e pode ser subsidiária para o planejamento de 

outras intervenções de direcionamento que possam se fazer necessárias para a 

continuidade do cuidado.  

Avaliando a dependência para o cuidado, identificou-se neste estudo que no 

momento da internação para a realização do procedimento de intervenção 

coronariana, a maioria dos participantes (n=59; 95%) declarou retaguarda familiar, 
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contudo, para o cuidado continuo apenas a metade deles (n=31; 50%) relataram 

necessidade de cuidador. A partir de estudos recentes, pode-se compreender a 

importância da estrutura familiar na adesão ao tratamento farmacológico, qual 

colabora na redução de atitudes negativas durante o tratamento, e oferece assim 

motivação para melhora.75,76 Sendo assim, importa compreender qual o suporte 

familiar e social disponível no momento do cuidado – tanto em ambiente hospitalar 

quanto domiciliar – para que o planejamento do cuidado suporte-se em intervenções 

eficazes.  

As características clínicas dos participantes deste estudo apresentam que a 

Hipertensão Arterial Sistêmica é a comorbidade mais frequente (86%), com terapia 

medicamentosa incluindo uma classe de medicamento hipertensivo (52%). Esta 

evidência confirma o padrão clínico já bastante conhecido, tratando-se da presença 

da hipertensão como fator de risco importante para o desenvolvimento de 

coronariopatia. Estudos de associação de características clínicas 77,68 apresentam a 

prevalência de hipertensos no grupo de pacientes submetidos à intervenção 

coronariana e a utilização de concomitantes terapias medicamentosas que 

eventualmente chegam a incluir quatro a cinco drogas.78 

 A prevalência de diabete mellitus segundo o relato dos participantes foi 

significativa (50%), principalmente ao considerar que destes, metade faz uso de 

dupla terapia, ou seja, utilizam medicamento em associação com insulinoterapia. 

Este fator confirma a compreensão do aspecto clínico da diabete mellitus e sua 

relação de risco para coronariopatias, apresentado anteriormente da literatura, como 

um fator de risco importante, mas que pode ser controlado pelo indivíduo.79 Além 

disso, a partir de um estudo de analise longitudinal, evidencia-se que a presença de 

diabetes mellitus tipo 2 tem alto risco de eventos cardiovasculares subsequentes, e 

sugere a necessidade de educação para a saúde voltada para a adesão ao 

tratamento, visto que a persistência é necessária para tais medicamentos.80 

Entretanto, o fator de associação de múltiplas terapias medicamentosas, pode estar 

associado à dificuldade de adesão a estas terapias, dificultando o controle do fator 

de risco em questão.    

Por fim, a presença de dislipidemia relatada por um número também 

significativo de participantes (75%), e ainda, o mesmo percentual destes relata 

possuir história familiar para doença arterial coronariana evidencia a importância 

deste fator de risco para esta população. Destacando-se ainda a possibilidade de 
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controle do fator de risco dislipidemia, utilizando-se do conhecimento da história 

familiar para a tomada de decisões para o autocuidado em saúde.  

Para esta população, houve prevalência do numero de tabagistas ativos, 

pouco praticantes de atividade física regular e obesos. Dentre estes fatores de risco, 

destaca-se o fumo, que além de atuar como fator de risco importante no 

desenvolvimento da coronariopatia, pode estar associado com piores resultados 

clínicos após a revascularização com intervenção coronariana. 

Sendo assim, entende-se que os fatores de risco e os hábitos de vida 

confluem para a saúde cardiovascular, e podem ser controlados a partir de 

programas de educação em saúde. Estes fatores de risco apresentados 

complementam a ideia de presença dos mesmos em alto índice e a progressão da 

doença cardiovascular. 

 Com relação à atividade física, muitas vezes a prática não é evidenciada por 

medo ou insegurança na realização da mesma devido à presença anterior de 

doença cardiovascular. Contudo, há evidências que consideram a eficácia de um 

programa de exercícios físicos após intervenção coronariana na prevenção 

secundária à doença coronariana.81 

Para tal, sugere-se que estes programas deem ênfase e suporte eficiente 

para a significação da importância da cessação do tabagismo, a prática de atividade 

física regular e alimentação saudável, na prevenção e recuperação da saúde 

cardiovascular. Um estudo asiático encoraja o time de enfermagem a proceder a 

educação designada a auto eficácia do paciente no seguimento de cuidados após a 

intervenção coronariana, focando na redução da ansiedade e depressão e 

fortalecendo ações de autocuidado.82 Entretanto sugere-se que haja práticas 

reflexivas de SCE, para que estas ações estejam suportadas e permaneçam em 

desenvolvimento de acordo com a dinâmica das necessidades de saúde da 

população atendida. 

 Com relação ao estado e traço de ansiedade verificado para esta população, 

evidenciou-se que no geral, é maior a presença de traço de ansiedade. Em 

comparação, para o gênero feminino é mais frequente o estado de ansiedade, 

entretanto, para o gênero masculino é maior a pontuação de traço de ansiedade. Um 

estudo que avaliou traços de ansiedade em pacientes submetidos à angioplastia 

coronária apresentou que a grande maioria dos participantes apresentou padrão de 

comportamento com alto estresse constitucional e traço de ansiedade acima da 
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média 83, sendo sua população constituída principalmente (79,8%) de indivíduos do 

gênero masculino, com escolaridade de ensino fundamental incompleto. Estes 

resultados são compatíveis com o presente estudo, e elucidam um padrão 

comportamental evidenciado em sua maioria, no gênero masculino e que pode estar 

relacionada a uma característica de tendência a ansiedade frente uma situação 

ameaçadora. Esta situação pode principalmente apresentar-se como ameaça à sua 

auto-estima e relações sociais e interpessoais, que para este gênero, podem ser 

marcantes. 

O estado de ansiedade relaciona-se ao fato de que o estado de ansiedade 

tem como característica uma experiência transitória, de tensão, nervosismo e 

preocupação que para tal, pode apresentar-se mais evidente como uma apreensão 

consciente.20,84 Esta característica, no presente estudo foi mais frequente no gênero 

feminino, entretanto, não foram encontradas evidências científicas que a elucidem 

como diferença estatisticamente significativa entre o nível de ansiedade dos 

indivíduos submetidos á intervenção coronariana quanto ao sexo, nem ao menos 

quanto à idade 21,85, entretanto o déficit de conhecimento pode estar relacionado a 

níveis educacionais mais baixos.86 

Com relação às alternativas e possibilidades de intervenção de enfermagem 

para os níveis de ansiedade, existe a proposta de atuação sobre o indivíduo 

utilizando-se de técnicas que incluem aconselhamento psicológico e educação em 

saúde antes e após o procedimento, reduzindo o nível de ansiedade e complicações 

pós procedimento.87  

Um estudo de revisão apresentou como principais causas da ansiedade pré-

intervenção coronariana, a possibilidade de intercorrências e/ou complicações 

durante e após o procedimento, o diagnóstico, a possibilidade de mal prognóstico, a 

falta de acompanhante, a primeira vez ao qual é submetido ao procedimento, a falta 

de informação e/ou orientação e o tempo de espera.88 No presente estudo observou-

se que para a maioria (88%) dos pacientes o momento do procedimento de 

intervenção coronariana foi inédito. Este fator, associado à presença de retaguarda 

familiar pode ter contribuído para o nível de ansiedade apresentado como estado. 

Entretanto, os fatores relacionados à ansiedade pós-procedimento podem estar 

relacionados ao traço de ansiedade apresentado em maior índice pelos sujeitos 

deste estudo.  
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Existem ainda, evidências de que fatores psicológicos individuais influenciam 

a adesão à terapia medicamentosa, entre eles aspectos cognitivos, não percepção 

dos sintomas da doença, lacunas na confiança do paciente com relação ao 

tratamento, limite da compreensão do paciente com relação à doença e importância 

da prevenção, má qualidade do relacionamento entre o terapeuta e o paciente, 

complicações da memória e pensamento, complexidade do esquema terapêutico, 

medicamentos prescritos por vários médicos diferentes e presença de efeitos 

colaterais.51 Alguns destes aspectos foram avaliados no presente estudo, elencados 

como referentes à barreira de crença e recordação, e a significância estatística com 

o traço de ansiedade.   

Como estratégia de enfrentamento da ansiedade no período pré intervenção 

coronariana, estudos sugerem a manutenção dos acompanhantes e familiares junto 

ao paciente, informações precoces adaptadas ao nível de entendimento dos 

mesmos, a superação de traumas e dificuldades a partir de uma abordagem 

multiprofissional , incluindo terapias farmacológicas e não farmacológicas 87 e 

técnicas de meditação e concentração.89 

Relacionando-se os níveis de ansiedade e os resultados obtidos a partir do 

questionário BMQ de avaliação da adesão da terapia medicamentosa, encontra-se 

evidência de que nos primeiros trinta dias após a realização do procedimento de 

intervenção coronariana apresenta correlação estatisticamente significativa entre a 

influência do estado de ansiedade e o gênero feminino.  

Sendo assim, indica-se a importância de acompanhar os fatores que se 

relacionam com as barreiras de crença na terapia medicamentosa e de recordação, 

lembrando-se que a ansiedade relacionada ao estado de submissão ao 

procedimento de intervenção coronariana pode ser a influência importante neste 

processo. Os níveis de ansiedade pode fazer com que o paciente não compreenda 

com clareza as informações fornecidas pela equipe de saúde.  

Assim, importa desenvolver habilidades reflexivas sob a ótica da prática 

profissional dinâmica na cardiologia intervencionista, para que possa ser 

estabelecida estratégia de intervenção sob o estado e principalmente, traço de 

ansiedade presente no paciente submetido à intervenção coronariana percutânea. A 

despeito desta visão, poderia obter-se o êxito da adesão à terapia medicamentosa, 

consequentemente, ao tratamento da coronariopatia abordada.  
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Aos sessenta dias após a intervenção coronariana, encontrou-se correlação 

estatisticamente significativa entre barreira de crença e de recordação nas mesmas 

proporções, com presença de potencial não adesão. Estes fatores estiveram 

associados à tomada de mais de um medicamento ao mesmo tempo (polifarmácia), 

dificuldade de lembrar-se da tomada de medicação e dificuldade na aquisição da 

medicação, a qual foi correlacionada ainda com a frequência de esquecimento.  

Ou seja, além das barreiras de crença, evidentes no individuo que toma mais 

de um medicamento ao mesmo tempo, e muitas vezes não compreende o efeito de 

cada medicação em seu tratamento, podem correlacionar-se barreiras de 

recordação, dificuldade de lembrar-se do esquema terapêutico e de aquisição. 

Todos estes fatores contribuem para um estado de potencial não adesão ao 

esquema terapêutico, que continua após o primeiro mês do procedimento de 

intervenção, sendo ele compreendido para controle dos fatores de risco importante 

para a recorrência da doença coronariana, ou como terapia de manutenção da 

saúde das coronárias.  

Portanto, para esta fase do tratamento, importa um acompanhamento de 

enfermagem, com a finalidade de garantir a compreensão dos objetivos do esquema 

terapêutico aplicado, focalizando nas barreiras de crença e recordação, 

questionando o acesso á medicação do esquema terapêutico proposto, sua 

continuidade. Sugere-se ainda, o acompanhamento do traço de ansiedade, ficando 

em sinais delineadores do padrão para esta fase do tratamento visto que o traço de 

ansiedade apresentou correlação estatisticamente significativa com a dificuldade de 

lembrança da tomada do medicamento, e a dificuldade de aquisição do 

medicamento.  

Aos noventa dias de acompanhamento telefônico após a realização do 

procedimento de ICP evidenciou-se a presença de forte correlação entre potencial 

não adesão à terapia medicamentosa e a barreira de crença. Estes fatores ainda 

foram correlacionados com a frequência de esquecimento da tomada da medicação 

do esquema terapêutico proposto no período. Sendo assim, sugere-se que para esta 

fase do acompanhamento terapêutico, haja foco nas intervenções de verificação da 

crença do paciente no esquema terapêutico proposto, bem como trabalhar a 

educação em saúde voltada para os fatores de risco potenciais que ainda possam 

estar presentes na vida dos sujeitos.   
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A adesão à terapia medicamentos após a intervenção coronariana é 

apresentada na literatura nacional contrastando valores entre 56,5% 40 e 97% 69, a 

partir de estudos transversais realizados entre os anos de 2009 e 2013, 

respectivamente. Ambos os estudos citados, apresentam utilização prevalente de 

mais de quatro medicamentos, em terapias medicamentosas conjugadas, e ainda 

apresentam a percepção de saúde do paciente e aspectos culturais e sociais do 

mesmo, como importantes fatores relacionados à adesão. O presente estudo, 

apesar de não avaliar o índice de adesão à terapia medicamentosa em si, encontrou 

relações importantes entre a taxa de potencial não adesão ao tratamento e relações 

diretas com barreiras de cultura e de recordação. Tais aspectos foram associados à 

percepção que o paciente tem com relação à necessidade e efetividade da terapia 

medicamentosa para si, e ainda, correlaciona-se aos fatores de presença ou não de 

cuidadores ativos, reconhecimento da necessidade de lembretes para tomada de 

medicamentos e ainda a valorização de percepção e significação das mudanças 

necessárias no estilo de vida e práticas de melhoria da adesão à terapia proposta.  

Estes resultados corroboram para as relações estabelecidas entre adesão, 

aspectos culturais, sociais e de compreensão da doença, considerando 

principalmente que aderir a terapia envolve um comportamento complexo, com 

influência importante do meio ambiente (o que inclui sociedade, profissionais de 

saúde e família), e a não adesão influi na não obtenção dos objetivos esperados e 

por fim, a não qualidade da assistência prestada quando a mesma é dependente do 

processo de adesão do paciente. Sendo assim, chega-se a compreensão de que as 

práticas facilitadoras da adesão à terapia medicamentosa devem ser parte do 

planejamento terapêutico do enfermeiro, e para que a assistência obtenha êxito e 

qualidade são necessárias aproximações a tais aspectos individuais de determinado 

grupo de pacientes.  

Em se tratando de formas de avaliar a adesão à terapia medicamentosa após 

a intervenção coronariana, um estudo de seguimento apresenta que há discrepância 

nas diferentes formas de avaliação da adesão, podendo ser maior a taxa de não 

adesão (45,7%) quando avaliado por verificação de base de dados da retirada de 

medicação, em comparação com o auto relato de ingestão irregular da medicação 

(5,5%).45 Entretanto estudos sugerem que a ingestão auto relatada de clopidogrel 

não-regular pode ser ferramenta discriminadora de pacientes com alto risco de 

eventos cardiovasculares e que ações de compreensão da adaptação do paciente à 
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medicação deve ocorrer entre os profissionais envolvidos no cuidado 

colaborativo.45,90  

Este fato pode ser evidenciado a partir dos resultados do presente estudo, 

levando em consideração que os indicadores de potencial não adesão e das 

barreiras de crença e recordação podem ser utilizados para que estes pacientes 

possam ser rastreados como apresentando maior risco clínico para eventos 

cardiovasculares. Sendo assim, evidencia-se ainda a importância da avaliação 

individualizada dos indicadores do risco clínico, como suporte para o planejamento 

do cuidado de enfermagem e ainda, para a prática do raciocínio clínico de 

enfermagem a partir da supervisão clínica gerando uma cultura dinâmica voltada 

para a qualidade da assistência.  

A escolha dos tempos de acompanhamento da adesão à terapia 

medicamentosa, aplicadas neste estudo corrobora-se a partir de evidências de 

estudos que apresentam que: 

 Aos primeiros trinta dias, as percepções da doença influenciam na adesão 

à dupla terapia antiplaquetária e afirma ainda que a compreensão dos padrões de 

percepção da doença após o tratamento intervencionista, podem ajudar a identificar 

melhores estratégias para promover uma abordagem sob medida para melhorar a 

adesão a terapia medicamentosa.91 No presente estudo os primeiros trinta dias após 

a intervenção evidenciaram a presença prevalente de Barreira de Recordação, 

seguida da Barreira de Crença para a adesão sugerindo que a percepção da doença 

relacione-se com ambas as barreiras apresentadas e assim, expressam a 

necessidade de uma abordagem individualizada para tal assistência;  

 Um estudo de coorte que avaliou a adesão à terapia medicamentosa 

(clopidrogrel) no período de tempo de um ano após a implantação de um stent 

coronariano evidenciou que nos três primeiros meses – noventa dias - de 

descontinuidade da tomada do medicamento há maior o risco de eventos 

cardiovasculares maiores.92 Sendo assim, um período de tempo significativamente 

importante para investigar e perceber a adesão medicamentosa após a intervenção 

coronariana. O presente estudo evidenciou que aos noventa dias após a intervenção 

o paciente apresenta potencial não adesão e barreira de crença concomitante, o que 

sugere a importância de trabalhar a eficácia do medicamento que foi continuado na 

prescrição da terapia, bem como os efeitos esperados dos mesmos.  
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O período de 60 dias após a intervenção foi avaliado com o intuito de realizar 

um acompanhamento do espaço de tempo entre uma fase inicial e crucial do 

tratamento medicamentoso após a intervenção coronariana, e uma fase em que a 

prescrição da terapia pode alterar, e assim, foi possível identificar que a presença de 

indicador de potencial não adesão e barreira de crença concomitante para este 

período pode estar relacionado a esta transição de medicamentos da terapia. Este 

fato pode ainda estar relacionado à percepção do paciente com relação à doença, 

que neste momento pode não apresentar mais sintomas.  

 Os resultados possibilitaram reconhecer a importância do acompanhamento 

clínico do paciente após a ICP, além dos muros da unidade hospitalar. Para tal, 

considera-se que o contato telefônico foi um meio adequado, e possibilitou 

proximidade da continuidade e de aspectos relevantes do tratamento continuado. 

Um estudo canadense controlado randomizado publicado em uma revista de 

farmacologia cardiovascular demonstrou anteriormente que o contato telefônico 

aumenta a adesão à dupla terapia antiplaquetária após a ICP.48 Trata-se de uma 

abordagem com reduzido custo e utilidade para a promoção de agilidade na 

informação, destacado como um importante instrumento para o monitoramento dos 

fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis e ações de 

promoção à saúde.93 

Sendo assim, a partir dos resultados deste estudo, e de elucidações da 

literatura já apresentadas, sugere-se que o acompanhamento telefônico posterior à 

ICP – com sugestão de intervalos de tempo entre 30, 60 e 90 dias -, utilizando-se de 

um instrumento de avaliação da adesão sob a ótica de riscos e barreiras- como o 

questionário BMQ utilizado no presente estudo – é importante para o levantamento 

da qualidade contínua do cuidado prestado. Sendo assim, seria possível à equipe de 

enfermagem, tomar conhecimento de aspetos importantes a serem trabalhados em 

sua prática profissional – como perfil de ansiedade, crença na terapia, entre outros - 

com foco no aumento da qualidade e segurança do cuidado e assim, conhecer o que 

pode ser feito na perspectiva do cuidado individualizado para a adesão à terapia 

medicamentosa. 
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8 PROPOSTA DA SUPERVISÃO CLÍNICA DE ENFERMAGEM COMO SUPORTE 

DA PRÁTICA  

 

 As taxas de mortalidade intra-hospitalar são utilizadas em vários países como 

a principal medida para a determinação na qualidade dos procedimentos de 

intervenção coronariana.70 Entretanto, a qualidade da intervenção não deve estar 

baseada apenas no fator mortalidade, seja ele intra ou pós-internação hospitalar. 

Evidencia-se que diversos padrões de qualidade podem ser avaliados, entretanto, a 

dupla terapia antiplaquetária e a cessação do tabagismo têm sido as principais 

estratégias. Em um recente estudo de coorte, apresenta que a prescrição da terapia 

medicamentosa e aconselhamento para a cessação do tabagismo se mantém como 

foco da qualidade do resultado da ICP.70  

Contudo, o presente estudo tornou possível a avaliação das barreiras á 

adesão à terapia medicamentosa após o procedimento de intervenção coronariana, 

e ainda, fatores relacionados ao traço e estado da ansiedade apresentada pela 

população estudada, sendo possível a proposição de indicadores de qualidade para 

o cuidado de enfermagem em cardiologia intervencionista. São a partir das barreiras 

encontradas, que o limite abre as portas para as potencialidades da prática reflexiva 

de enfermagem, na proposição de intervenções eficazes, propostas a partir da 

metodologia da supervisão clínica de enfermagem.  

A partir de evidências, identifica-se como aspectos importantes do 

planejamento de ações do enfermeiro em cardiologia intervencionista: a realização 

de educação em saúde relativa à sua percepção com relação à medicação, eventos 

adversos, entre outros aspectos diretamente relacionados à terapia 

medicamentosa94 e de propostas como a verificação da influência de aspectos 

sociais e custos do tratamento após a prescrição, bem como a suspenção da terapia 

frente à realização de pequenas cirurgias após o procedimento de ICP95; a avaliação 

do estilo de vida - focando principalmente na atividade física e tabagismo -, aspectos 

relacionados a dificuldades cognitivas de memória, auxílio na associação do efeito 

terapêutico da medicação e dos resultados evidenciados em sua vida diária.  

A prática clínica reflexiva proporcionou neste estudo, a possibilidade de 

correlação de aspectos psicológicos, sociais e específicos relacionados à adesão a 

terapia medicamentosa ao perfil do paciente após a realização de um procedimento 
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de cardiologia intervencionista. A partir dos resultados encontrados, propõem se 

estratégias para dar suporte a uma nova percepção da prática de enfermagem. 

A supervisão clínica de enfermagem em sua essência traz ênfase para 

perspectivas como: desenvolvimento da segurança e qualidade de cuidado, 

resolução de situações problema, processos e desenvolvimento profissional e 

pessoal. Sob esta ótica, a luz da prática reflexiva a SCE pode se desenvolver por 

meio de três caminhos ou funções, propostas por Proctor: 1. Formativo 

(aprendizagem), 3. Restaurativo (suporte) e 2. Normativo (responsabilidades).96  

Destes caminhos, esta proposta se utilizada da perspectiva da função 

normativa da supervisão clínica de enfermagem, assim, a propõem-se concentrar 

em como as ações em enfermagem desenvolvidas mantém e/ou aprimoram a 

eficácia e eficiência dos resultados esperados a partir do cuidado prestado.96 Neste 

sentido, o enfermeiro é habilitado á identificar as áreas a serem desenvolvidas, e 

consequentemente identifica as ferramentas possíveis para executar a prática 

reflexiva.  

O quadro abaixo apresenta os aspectos da presente proposta, para o 

desenvolvimento de um processo de supervisão clínica de enfermagem na linha da 

cardiologia intervencionista, sob a ótica da modalidade Normativa e com resultados 

baseados na perspectiva teórica do modelo de Proctor5 conforme o Quadro 2. 

Através da orientação no desenvolvimento de habilidades e valores, a SCE 

suporta um processo de autonomia e responsabilidade pelos cuidados prestados 

resultando em estrutura para o suporte da prática reflexiva. Em meio a tantas 

possibilidades, a SCE é apontada como desafiadora no que se trata da 

compreensão conceitual e ainda, na formação de supervisores que possam atuar 

frente a esta visão o que faz com se torne um campo fértil para o desenvolvimento 

de pesquisa. O fim último da SCE é proporcionar cuidados seguros e de qualidade, 

mobilizando ferramentas reflexivas, formativas e de gestão emocional. 

Portanto, a presente proposta sugere focar inicialmente na busca pela 

compreensão que a equipe de enfermagem do serviço ao qual será possível aplica-

la tem, com relação à SCE. Visto que, estudos anteriores realizados em ambiente de 

cuidados especializados apontam que o olhar este não somente na dimensão da 

qualidade e segurança dos cuidados, mas também na importância da prática 

reflexiva e na sistematização do cuidado.105 
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Quadro 3- Proposta de um modelo de Supervisão Clínica de Enfermagem na linha de Enfermagem em Cardiologia 

Intervencionista  

OBJETIVO 

 
Desenvolver habilidades reflexivas para a prática de enfermagem em cardiologia intervencionista com foco na segurança e qualidade  
da assistência especializada 
 

ÁREA FOCAL 

 
Adesão à terapia medicamentosa após procedimento de ICP. 
 

MODELO REFERENCIAL  

 
Modelo Normativo de Proctor5: as ações em enfermagem desenvolvidas mantém e/ou aprimoram a eficácia e eficiência dos resultados 
esperados a partir do cuidado prestado. 
 

FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

PRÁTICA 
REFLEXIVA 

Exercício do raciocínio clínico, crítico e reflexivo sobre as práticas de enfermagem.14 Possibilita discussão das 
barreiras e riscos encontrados na continuidade do cuidado em situações complexas - como a continuidade da 
terapia medicamentosa após ICP-.  
 

SUPORTE 
POR 

PARES 

O supervisor clínico é o profissional que possui formação teórica e experiência prática adequada para proporcionar a 
colaboração entre os profissionais envolvidos no cuidado, bem como para o cuidado prestado com alta segurança e 
qualidade, a partir da formação de um esquema de suporte habilitado para o manejo de aspectos profissionais, 
práticos e pessoais. 
 
Com relação aos aspectos pessoais, destaca-se a Inteligência Emocional do profissional, para lidar com aspectos do 
cuidado complexo5, e com situações de frustração frente aos resultados terapêuticos, considerando que para tal 
êxito é necessário que haja uma relação interpessoal (paciente – família – profissional) e influências estressantes da 
vida diária e ambiente, identificadas 97. 
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FERRAMENTAS 

SEÇÕES DE 
SUPERVISÃO 

CLÍNICA 

Atividades em pares, individual ou em grupo, com duração média de trinta minutos até uma hora, pré- programada 
ou solicitada sob demanda, com a seguinte organização: 1. Escolha do tópico para reflexão, considerando quatro 
áreas essenciais: particularidades do paciente- família – terapêutica; outras responsabilidades direcionadas ao 
cuidado; estresse e aspectos da inteligência emocional que influenciam no cuidado/ trabalho; desenvolvimento – da 
prática, do cuidado e do profissional; 2. Escolha do modelo para reflexão, sendo sugerido: a) Modelo Indutivo para 
reflexão 98 que explora a intuição, principalmente quando envolve situações emocionais e interpessoais podendo ser 
estar paciente –família – profissional. São exemplos: a dificuldade na abordagem das  barreiras culturais e do traço 
de ansiedade do paciente com relação à terapia, ou então, uma personalidade do profissional que dificulte este 
trabalho com o paciente e família; b) Modelo Lógico para reflexão98, que é mais utilizado quando há objetivos e foco 
facilmente identificado, como por exemplo a necessidade de adesão à terapia medicamentosa prescrita. 

ESTUDO DE 
CASOS 

CLÍNICOS 

Avaliação e trabalho de aspectos como: barreiras e riscos para a não adesão, conhecimento relatado sobe a 
doença, percepção das barreiras de adesão por meio do paciente/família, auto eficácia, significação para o auto 
cuidado, suporte social, comportamento para a saúde82 importância da prevenção secundária, aspectos psicológicos 
99, tipo de informação e suporte de educação em saúde, participação dos familiares.100 

ANÁLISE DE 
RESULTADOS 

CLÍNICOS* 

Repensar/ Desenvolver / Analisar/ Estruturar modos de acompanhamento dos resultados das intervenções, como o 
acompanhamento telefônico93 ou ambulatórios/clínicas de enfermagem.101 Selecionar instrumentos de avaliação de 
resultados de enfermagem, que permitam o acompanhamento da segurança e qualidade do cuidado prestado, 
bem como a continuidade e individualidade das ações.  

VISÃO E 
FILOSOFIA 

Estabelecimento de convicções compartilhadas e fundamentadas nas reflexões da prática do cuidado 
especializado de enfermagem.102 Percepção da visão das necessidades reais de saúde, considerando o paciente 
que necessita de acompanhamento imediato ao procedimento e a continuidade do mesmo, para além da unidade 
de Cardiologia Intervencionista. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Mudança de atitude e ações, sensibilização, resolução de problemas, afirmação de filosofia e visão, confirmação de ações 
desenvolvidas ou alteração de ações para melhoria da qualidade e segurança do cuidado, identificação de soluções, melhora da 
prática especializada, melhora da compreensão dos profissionais, identidade profissional, mudança da visão organizacional, melhora 
do cuidado individualizado, prática clínica e reflexiva, trabalho sobre os riscos, satisfação no trabalho, solidariedade profissional na 
equipe (rede de apoio), cooperação enfermeiro paciente no decorrer do tratamento, menor resistência do paciente aos cuidados 
prescritos, melhora do relacionamento enfermeiro – paciente –família.13 
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Em conclusão, reforçamos que a prática do cuidado visando à qualidade do 

cuidado é almejada em todos os grandes centros de atenção à saúde, entretanto, 

trata-se de um campo de estudo oportuno e desafiador. Esta prática depende, 

portanto de cultura e organização institucional, do empenho no desenvolvimento das 

equipes e da sustentação de tais evoluções a partir de processos colaborativos. 

Sendo assim, a SCE em sua definição constitui de um processo colaborativo entre 

dois ou mais enfermeiros, encorajando o desenvolvimento profissional e buscando a 

promoção de padrões de qualidade na prática com destaque para e melhora da 

qualidade e segurança dos cuidados prestados.103 Estudos que relacionam a SCE à 

prática clinicam, destacam o impacto da decisão dos enfermeiros sobre a resposta 

dos seus pacientes, sendo um erro negligenciar ou esconder os efeitos positivos da 

SCE.104   

 Esta conclusão reconhece que a aplicação de uma proposta de SCE em um 

serviço de cuidados especializados no país, trata-se de um desafio não só no campo 

teórico, mas ainda no campo do desenvolvimento e da gestão da prática de 

mudança nas instituições. Contudo, para além dos desafios, o presente estudo vem 

contribuir para a apresentação das potencialidades, e com esta proposta de SCE 

contribuir para a renovação da percepção e avanço no conceito do processo formal 

da pratica do cuidar em enfermagem, reconhecendo que a partir de uma proposta de 

SCE poderá concorrer à melhoria dos cuidados e das práticas de enfermagem. 
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9 LIMITES DO ESTUDO  

 

 O presente estudo apresenta como limitações, apesar da avaliação das 

variáveis objetivadas em dois centros de cardiologia intervencionista, não foi 

possível subdividir as avaliações entre procedimentos eletivos e de urgências em 

dois grupos para comparação. Justificando-se o número reduzido de paciente 

possível para o recrutamento no período de tempo proposto, principalmente na 

unidade onde os casos eram emergenciais.  

Considera-se também, como limite a não avaliação qualitativa da percepção 

do paciente com relação aos medicamentos que compunham a terapia proposta, 

visto a importância deste dado para a elucidação da barreira de crença identificada 

como fator importante na adesão a partir deste estudo. Contudo, sugere-se para 

próximos estudos, esta abordagem qualitativa. 

Visto a amplitude dos resultados e discussões geradas a partir do tema da 

adesão à terapia medicamentosa após ICP e sua relação com o perfil de ansiedade 

avaliados neste estudo, não foi possível aplicar e conhecer os resultados da 

proposta do modelo de SCE gerado. Entretanto, a proposta poderá ser aplicada em 

estudos posteriores, para que seja avaliada a relação entre os meios de 

acompanhamento do cuidado continuo e individualizados na enfermagem em 

cardiologia intervencionista, e a prática supervisiva de enfermagem, com vistas à 

visão normativa da SCE a partir da proposta teórica de Proctor.  
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10 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo foi capaz de elucidar a importância da avaliação da adesão 

à terapia medicamentosa após a ICP sob os aspectos do perfil de ansiedade Traço 

ou Estado do paciente, riscos e barreiras para a não adesão. Quando se considera a 

adesão à terapia medicamentosa o fator essencial à qualidade da intervenção sob a 

qualidade de vida do paciente, julga-se que os aspectos elucidados fazem-se 

essenciais de serem avaliados sob a ótica do cuidado individualizado e contínuo.  

A qualidade e segurança do cuidado em enfermagem na linha da cardiologia 

intervencionista possui pouco direcionamento no que se trata do acompanhamento 

contínuo extramuros hospitalar. Sendo assim, foi proposto o acompanhamento 

clinico posterior a partir de contato telefônico. Esta prática reduz custos de um 

atendimento que seria de acompanhamento ambulatorial, e traz a possibilidade da 

aplicação de instrumentos como o BMQ com a finalidade de acompanhamento do 

risco e das barreiras para a não adesão. Assim seria possível identificar os pontos a 

serem trabalhados para intervenção na modalidade do cuidado individualizado. 

Estas e outras propostas de continuidade do cuidado clínico poderiam ser 

avaliadas e continuamente aprimoradas, focando sempre no cuidado seguro e com 

qualidade, a partir do processo de SCE. Em uma modalidade normativa, onde os 

supervisados recebem apoio para elucidação dos problemas encontrados no 

processo do cuidar, considera-se possível a amplitude de raciocínio clinico e da 

prática reflexiva, onde se espera como resultado ferramentas e intervenções em 

enfermagem especializadas, direcionadas e objetivas. Além disso, pressupõem-se o 

processo de desenvolvimento profissional do supervisado e do clima institucional, a 

luz da qualidade e segurança do cuidado.  
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