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Introdução: Os dados de mortalidade e gastos públicos com as Doenças Cardiovasculares 

(DCV), principalmente com a Doença Arterial Coronariana (DAC), que se destaca como a 

principal causa de morte no Brasil, demonstram a necessidade de traçar estratégias que otimizem 

a participação em programas de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica (RCPM), priorizando 

a utilização de um método prático, de fácil aplicação e de custo-benefício comprovado.  Existem 

inúmeras evidências científicas que a RCPM reduz a mortalidade, morbidade, internações 

hospitalares não planejadas, além de melhorias na capacidade de exercício, qualidade de vida e 

bem-estar psicológico. No entanto, o principal modelo de oferta da RCPM na maioria dos países, 

inclusive no Brasil, são os programas convencionais ofertados em hospitais, universidades ou 

centro de reabilitação, que proporcionam acesso a uma minoria dos pacientes elegíveis, além de 

não superar a baixa adesão dos participantes e as barreiras de acesso e participação.  Em 

contrapartida, os programas domiciliares proporcionam maior a acessibilidade e pode se mostrar 

uma alternativa interessante para atender uma maior demanda, visto que não depende de uma 

estrutura física específica. Objetivo: Verificar e comparar a adesão a uma proposta de RCPM 

baseada em domicílio e a percepção em relação às barreiras que afetam a participação. Método: 

Ensaio clínico randomizado, controlado, pragmático, com dois braços – estudo preliminar. Os 

pacientes foram recrutados dos setores de Cardiologia dos hospitais públicos e privados de 

Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil. Foram determinados como critérios de 

elegibilidade: 1) pacientes com DAC, pós-infarto do miocárdio, submetidos à intervenção 

coronária percutânea ou cirurgia de revascularização do miocárdio; 2) com idade ≥ 35 anos, de 

ambos os sexos; 3) clinicamente estáveis, elegíveis para a etapa extra hospitalar da RCPM. Os 
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pacientes foram excluídos se apresentassem qualquer condição física e/ou mental que 

interferissem na participação em programas de RCPM de acordo com a Diretriz Sul-Americana 

de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular (HERDY, et al., 2014) e indivíduos que 

apresentaram condição visual ou cognitiva que impedissem o preenchimento dos questionários. 

Após obter o consentimento informado por escrito, os pacientes elegíveis foram randomizados 

em 2 grupos: RCPM baseada em domicílio (RCPM-D) e RCPM convencional (RCPM-C), a 

sequência de números aleatórios da randomização foi gerada pelo site Random Number 

Generator, com atribuição de 1: 1. As duas estratégias de RCPM foram desenvolvidas durante 3 

meses: o grupo RCPM-C em programa convencional, com totalidade de 36 sessões 

supervisionadas e grupo RCPM-D, com apenas 3 sessões supervisionadas e 33 baseadas em 

domicílio (uma sessão mensal supervisionada e 11 sessões em ambiente domiciliar).  Foram 

avaliados os resultados referentes à adesão aos diferentes protocolos, através do número de 

sessões de exercício previstas e efetivamente realizadas e a Identificação das barreiras à 

reabilitação por meio da Escala de Barreiras para Reabilitação (EBRC). Dos 56 pacientes 

encaminhados no período, 28 não aceitaram participar do estudo, 16 foram excluídos por não 

preencherem os critérios de elegibilidade e 12 foram incluídos no estudo. Resultados: Dos 12 

pacientes incluídos no estudo, 5 foram alocados no RCPM-C e 7 no RCPM-D, com amostra total 

composta por 58,33% de homens (n=7) e 41,66% de mulheres (n=5). O grupo RCPM-C 

apresentou média de idade de 64,00±7,61 e o RCPM-D 60,86±8,74 anos. De acordo com a 

participação nos programas de treinamento estipulados neste estudo, observou-se que o grupo 

RCPM-D apresentou adesão de 85,55% das sessões, enquanto que o RCPM-C apresentou média 

percentual de 71,66%. Em relação à percepção das barreiras que afetam a adesão e participação 

dos usuários, assim como o cumprimento das sessões prescritas para o ambiente domiciliar, a 

EBRC demonstrou uma pontuação média de 30,4±4,09 para o grupo RCPM-C e 27,14±3,93 para 

o grupo RCPM-D, representando respectivamente 28,95% e 25,84% da pontuação total da escala. 

Sobre os problemas de saúde que influenciam a adesão dos participantes, 42,85% do grupo 

RCPM-D apontaram outras condições de saúde, dentre elas, depressão, lombociatalgia e fascite 

plantar. O item 3 - “Por causa de problemas com transporte” apresentou maior escore médio 

(3,40±1,34) no grupo RCPM-C, já no grupo RCPM-D os itens 8 - “Por causa do mau tempo e 14 

- “Outros problemas relacionados a saúde”, apresentaram igualmente o maior escore (2,28±1,60). 

Considerando cada um dos cinco grupos de barreiras, os fatores “Comorbidades/estado 

funcional” e “Acesso” apresentaram os maiores percentuais, sendo que o grupo RCPM-C 

apresentou os maiores escores, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 | Pontuação média da percepção específica dos grupos de fatores da EBRC. 

 

Fator 

Pontuação 

máxima por 

grupo de 

barreiras 

RCPM-C RCPM-D 

  

Média±DP Média±DP 

Fator 1 - Comorbidades/ estado 

funciona 35 10,20±2,48 9,00±2,44 

Fator 2- Necessidades percebidas  25 7,40±1,34 5,28± 0,75 
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Fator 3 - Problemas pessoais/ 

familiares 15 3,00±0 3,42 ± 1,13 

Fator 4 - Viagem/ conflitos trabalho  10 2,60±1,34 3,00± 1,73 

Fator 5 - Acesso 20 7,00±3,00 4,42±1,13 

Conclusões: Os principais resultados deste estudo preliminar indicam que o grupo RCPM-D 

apresentou maior adesão quando comparado ao grupo RCPM-C e foi influenciado por barreiras 

relacionadas a comorbidades e o “mau tempo”. Já, o grupo RCPM-C, além das comorbidades, 

enfrentou barreiras relacionadas a distância e custos que interferiram na menor adesão a RCPM, 

fortalecendo a importância de estratégias que minimizem as dificuldades de acesso.  

   
 

 

  


