
E-mail para contato: c.medeirospe@gmail.com IES: ESTÁCIO RECIFE

Autor(es): Paulo Cezar Nascimento Rodrigues; Clarice Cavalcante da Silva; Geysa Rayane Martins Santos; Katia Rejane Moreira 
Vergueiro; Carolina de Araujo Medeiros

Palavra(s) Chave(s): Insuficiência Cardíaca; Limitações funcionais; Specific Activity Scale ; Consulta de enfermagem

Título: AVALIAÇÃO DAS LIMITAÇÕES FUNCIONAIS CAUSADAS PELA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA UTILIZANDO A SPECIFIC 
ACTIVITY SCALE NA CONSULTA DE ENFERMAGEM

Curso: Enfermagem

Saúde

RESUMO

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa que afeta mais de 23 milhões de pessoas no mundo, podendo causar limitações na 
realização das atividades habituais comprometendo a qualidade de vida do portador. A Specific Activity Scale (SAS) é um instrumento que 
mensura a Classe Funcional (CF), quanto à presença de sintomas (dispneia) na realização das atividades cotidianas. OBJETIVOS: Descrever o perfil 
dos portadores de IC avaliado pela SAS e associar a CF com variáveis epidemiológicas e clínicas na consulta de enfermagem. MÉTODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo transversal no qual foram avaliados 100 pacientes acompanhados no ambulatório de um serviço especializado na cidade 
do Recife-PE/Brasil, no período de 09/17 a 11/17. Projeto aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do complexo hospitalar HUOC/PROCAPE,
CAAE: 73115417.6.0000.5192, PARECER: 2.267.232. As informações sociodemográficas (sexo, idade e nível econômico), história clinica (história 
de doenças sistêmica) foram coletadas através de uma conversa durante a consulta de enfermagem que ao mesmo tempo aplicou-se o 
questionário da escala. A SAS é composta por perguntas sobre atividades físicas especificas em relação à capacidade funcional, divididas em 
quatro categoriais: cuidados pessoais, cuidados domiciliares, ocupacionais e de lazer, com opções de respostas objetivas dicotômicas (sim ou não) 
determinando a CF em I, II, III e IV. Análise realizada pelo Software estatístico SPSS 21.0, aplicação do teste Qui-Quadrado de Pearson com nível 
de significância p<0,05. RESULTADOS: A amostra apresentou uma predominância do sexo feminino (51%) com idade média 60±12, anos mínimo e 
máximo. Aposentados (40%), Renda de até um salário mínimo (73%), Grau de instrução (ensino fundamental incompleto 38%), HAS (73%), DM 
(26%), DAC (19%), DPOC (5%), passado de tabagismo (39%), passado de etilismo (32%), etiologias da IC mais frequentes foram: hipertensiva 
(31%), idiopática (29%) e chagásica (19%). Quanto à gravidade da doença, mensurada pela escala foi encontrado em CF I: 25%, CF II: 32%, CF III: 
40% e CF IV: 3%. Quanto à análise da associação da CF com as variáveis epidemiológicas e clínicas, não houve diferença quanto ao sexo, idade, 
renda, situação laborativa, etilismo e tabagismo. Entretanto, verificou-se significância com a variável consulta de enfermagem (p=0,04) e uma 
tendência à significância para variável idade (p=0,05) relacionadas com a CF pela SAS. Na amostra estudada, quanto maior a idade houve uma 
tendência a CF mais comprometida e os portadores que não passaram pela consulta de enfermagem apresentaram CF mais grave. CONCLUSÃO: 
Na análise comparativa entre os portadores de IC, apesar das diferenças significativas para idade, sexo e renda, mostrou-se que a utilização da 
SAS confere maior objetividade na avaliação da CF, quando comparada a outros métodos mais subjetivos, que não deixa claro para o portador o 
que são os mínimos e moderados esforços. Com isso, pudemos encontrar resultados fidedignos e concluir que a escala é de fácil aplicabilidade na 
consulta de enfermagem.
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