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Resumo

Fundamentos: Programas de reabilitação cardíaca (RC) 
apresentam benefícios comprovados, porém ainda são 
pouco utilizados devido em parte a barreiras 
encontradas pelos pacientes para participação e 
aderência a esses programas. 
Objetivo: Descrever e comparar as barreiras 
encontradas para a participação em programa de 
reabilitação cardíaca. 
Métodos: Estudo transversal realizado com amostra 
intencional estratificada em dois grupos: 50 participantes 
de programa de RC e 50 não participantes. A percepção 
dos pacientes em relação às barreiras que afetam a sua 
participação nos programas de RC foi avaliada pela 
Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca (EBRC). 
Foram descritas e comparadas as barreiras encontradas 
entre os dois grupos.
Resultados: O grupo não participante de reabilitação 
cardíaca apresentou significativamente mais barreiras 
do que os participantes nos fatores comorbidade/
estado funcional (p<0,001), necessidades percebidas 
(p<0,001) e acesso (p<0,001). Quando comparado o 
escore total da EBRC entre os grupos, observou-se que 
o GC apresentou significativamente mais barreiras 
que o GR (10,7±2,4 e 8,1±1,4, respectivamente) 
(p<0,001).

Abstract

Background: Although cardiac rehabilitation (CR) 
programs offer proven benefits, they are still 
underused, due partly to barriers that hamper 
patient participation and adherence to these 
programs. 
Objective: To describe and compare barriers 
hampering participation in a cardiac rehabilitation 
program.
Methods: Cross-sectional study with an intentional 
sample stratified into two groups: 50 CR program 
participants and 50 non-participants. Patient 
perceptions of barriers hampering participation in CR 
programs were assessed on the Cardiac Rehabilitation 
Barriers Scale (CRBS), describing and comparing the 
barriers found in these two groups.
Results:  The non-participant group faced 
significantly more barriers than the CR participant 
group for comorbidity/functional status factors                    
(p<0.001), perceived needs (p<0.001) and access 
(p<0.001). A comparison of the total CRBS scores 
of these groups showed that the non-participant 
group faced significantly more barriers than the 
participant group (10.7±2.4 and 8.1± .4, respectively) 
(p<0.001).
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Introdução

Doenças cardiovasculares são a principal causa de 
morte no mundo com contribuição significativa para 
a morbidade e altos custos com saúde1. Dentre os 
tratamentos recomendados está a reabilitação 
cardíaca (RC), que aborda a prevenção secundária e 
reduz a recorrência de eventos cardiovasculares e a 
mortalidade em até 25 %2. Ainda que os benefícios da 
RC já estejam estabelecidos, as taxas de inscrição 
variam entre 7,5 % e 29 %3 e com relatos de abandono 
entre 40 % e 55 %4.

Esses dados são somados à disponibilidade limitada 
de programas de RC, especialmente no Brasil5. Além 
desta, outras barreiras à participação em RC são 
encontradas: falta de encaminhamento médico6,7, 
desconhecimento sobre RC, barreiras psicossociais, 

baixo nível socioeconômico6, falta de transporte6, falta 
de motivação, percepção de que RC é desnecessária7, 
presença  de  comorbidades 7 ,8,  idade 6 ,7 e  o 
desconhecimento sobre a própria doença7. Entretanto, 
as informações sobre as barreiras para a RC são 
restritas a fatores rotineiramente registrados por quem 
possivelmente já venceu alguns obstáculos para a RC, 
restringindo o conhecimento sobre limitações 
encontradas por cardiopatas não participantes desses 
programas.

Nesse contexto, o estudo objetivou identificar e 
comparar a natureza das barreiras à participação de 
programas de RC por cardiopatas participantes e não 
participantes de RC. 

Métodos

Estudo transversal realizado com cardiopatas 
selecionados intencionalmente em duas instituições 
públicas de saúde na região da Grande Florianópolis, 
Santa Catarina.

Foram considerados critérios de exclusão: indivíduos 
analfabetos e com qualquer condição visual, cognitiva 
ou psiquiátrica que os impedisse de responder ao 
questionário.

Dos 113 pacientes avaliados, 5 foram excluídos pelos 
critérios estabelecidos e 8 pacientes se recusaram a 
participar por motivos pessoais. Total de 100 (88,5 %) 
pacientes concluiu o estudo, estratificado em dois 
grupos: participantes de programa de RC (GR, n=50) 
e não participantes (GC, n=50).

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UDESC sob o nº 020/2011. Todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, de acordo com a Resolução CNS 466/12.

A percepção dos pacientes em relação às barreiras que 
afetam a sua participação nos programas de RC foi 
avaliada pela Escala de Barreiras para Reabilitação 
Cardíaca (EBRC)9. A escala é composta por 22 itens, 
sendo 21 divididos em cinco fatores, cada um referente 
a um grupo de barreiras: Fator 1 - Comorbidades/
estado funcional (7 itens); Fator 2 - Necessidades 
percebidas (5 itens); Fator 3 - Problemas pessoais/ 
familiares (3 itens); Fator 4 - Viagem/conflitos trabalho 
(2 itens); e Fator 5 - Acesso (4 itens). O item 22 da EBRC: 
“Outro(s) motivo(s) para não frequentar um programa 
de reabilitação cardíaca” é uma questão aberta/
discursiva.

Os itens são classificados por uma escala Likert de                
5 pontos: 1=discordo plenamente; 2=discordo; 3=estou 
indeciso; 4=concordo; e 5=concordo plenamente. 
Escores elevados indicam grandes barreiras para a 
participação de programas de RC.

Utilizou-se estatística descritiva para as características 
sociodemográficas e clínicas dos pacientes. Para a 
comparação da idade entre os grupos foi utilizado o 
teste t de Student para amostras independentes. Para 

Conclusão: As principais barreiras para a reabilitação 
cardíaca encontradas foram referentes aos domínios 
comorbidades/estado funcional, necessidades percebidas 
e acesso. Os cardiopatas não participantes de RC 
apresentaram maior número de barreiras à RC quando 
comparados aos participantes de RC nesses domínios.

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares; Reabilitação; 
Participação do paciente; Questionários

Conclusion: The main barriers hampering cardiac 
rehabilitation are related to comorbidities/functional 
status, perceived needs and access. In these areas, 
non-participant cardiac patients faced more CR 
barriers than participants in the program.
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as demais variáveis foi aplicado o teste U de Mann-
Whitney para a comparação de variáveis contínuas 
entre os grupos e o qui-quadrado para a associação 
de variáveis categóricas entre os grupos. O nível de 
significância adotado foi 5 %.

Resultados

A média de idade dos participantes de RC (GR) foi 
63,3±8 anos (46,0  % mulheres) e do grupo não 
participante de RC (GC) foi 65,5±12 anos (54,0  % 
mulheres), sem diferença significativa entre os grupos. 
As demais características dos participantes estão 
apresentadas na Tabela 1.

A Tabela 2 apresenta as médias dos escores por itens 
de cada grupo. Apenas no item 18, os pacientes de RC 

apresentaram barreiras maiores, com significado 
estatístico.

Em relação ao item 22, 46,0 % dos pacientes do GC e 
16,0  % do GR relataram outras barreiras à RC.                 
Dentre os principais motivos estão as doenças 
osteomioarticulares (47,0 % no GC e 75,0 % no GR).

Quanto às questões da EBRC em fatores específicos, 
observou-se que o GC apresentou significativamente 
mais barreiras que o GR nos fatores comorbidade/
estado funcional (p<0,001), necessidades percebidas 
(p<0,001) e acesso (p<0,001). Quando comparado o 
escore total da EBRC entre os grupos, observou-se que 
o GC apresentou significativamente mais barreiras 
que o GR (10,7±2,4 e 8,1±1,4, respectivamente) 
(p<0,001).

Tabela 1 
Características sociodemográficas e clínicas dos participantes do estudo, por grupos

   Características
GR (n=50) GC (n=50)

p
n % n %

Sexo

Masculino 27 54 23 46
0,424

Feminino 23 46 27 54

HAS 38 76 25 50 <0,001*

IAM 17 34 9 18 0,068

DAC 29 58 19 38 0,045*

DM 12 24 12 24 1,000

RM 12 24 7 14 0,202

ATC 15 30 4 8 0,005*

IC 2 4 4 8 0,400

Obesidade 1 2 1 2 1,000

Arritmias 3 6 21 42 <0,001*

Dislipidemias 25 50 3 6 <0,001*

DPOC 3 6 0 - 0,079

DAOP 8 16 0 - <0,001*

Escolaridade

Fundamental 45 90 24 48 <0,001*

Médio 2 4 7 14 0,085

Superior 3 6 19 38 <0,001*

GR - grupo de reabilitação; GC - grupo-controle; DAC - doença arterial coronariana; IAM - infarto agudo do miocárdio; IC - insuficiência 
cardíaca; HAS - hipertensão arterial sistêmica; DM - diabetes mellitus; DPOC - doença pulmonar obstrutiva crônica; DAOP - doença arterial 
obstrutiva periférica; RM - revascularização do miocárdio; ATC - angioplastia transluminal percutânea.
*diferença significativa entre os grupos; p<0,05
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Tabela 2 
Média  e desvio-padrão dos escores dos itens da EBRC, por grupo estudado

Itens GR (n=50) GC (n=50) p

1-Por causa da distância (por exemplo, o programa fica muito longe 

para o seu deslocamento);
1,5±0,9 2,5±1,8 0,025*

2-Por causa do custo (combustível, estacionamento, passagens de 

ônibus);
1,9±1,3 3,1±1,8 0,003*

3-Por causa de problemas com transporte (não dirijo, transporte 

público inacessível);
1,7±1,2 1,6±1,1 0,931

4-Por causa de responsabilidades familiares (cuidar de netos, filhos, 

tarefas domésticas);
1,4±0,9 3,6±1,8 <0,001*

5-Porque eu não sabia sobre a reabilitação cardíaca (o médico não me 

falou sobre isso);
1,0±0,2 2,1±1,3 <0,001*

6-Porque não preciso de reabilitação (sinto-me bem, meu problema 

cardíaco não é grave);
1,3±0,8 1,9±1,3 0,006*

7-Porque eu me exercito em casa ou na minha comunidade; 1,2±0,7 1,7±1,1 0,002*

8-Por causa do mau tempo; 2,6±1,6 2,7±1,7 0,5

9-Porque eu acho exercício cansativo ou doloroso; 1,4±0,7 1,4±0,6 0,739

10-Por motivo de viagem (por ex. férias, trabalho); 2,4±1,4 2,1±1,4 0,457

11-Porque eu tenho pouco tempo (muito ocupado, horários de 

reabilitação inconvenientes);
1,2±0,5 1,9±1,4 0,015*

12- Por causa das responsabilidades do trabalho; 1,3±0,8 2,9±1,7 <0,001*

13-Porque eu não tenho energia; 1,3±0,5 2,8±1,6 <0,001*

14-Outros problemas de saúde me impedem de frequentar 

(especificar);
1,6±0,9 1,8±1,1 0,514

15-Porque eu sou muito velho; 1,2±0,4 3,4±1,6 <0,001*

16- Porque meu médico não achou que fosse necessário; 1,4±1 1,9±1,2 0,003*

17-Porque muitas pessoas com problemas cardíacos não frequentam 

reabilitação cardíaca, e estão bem;
1,2±0,4 2,1±1,3 0,002*

18-Porque eu posso controlar meu problema do coração; 3,4±1,3 1,3±0,9 <0,001*

19-Porque fui encaminhado, mas o programa de reabilitação não 

entrou em contato comigo;
1,0±0,1 1,2±0,6 <0,001*

20-Porque demorou muito para que eu fosse encaminhado e iniciar o 

programa;
1,0±0,1 2,0±1,5 <0,001*

21-Porque eu prefiro cuidar da minha saúde sozinho, não em grupo. 1,7±1,1 1,9±1,4 0,663

EBRC - Escala de Barreiras para Reabilitação Cardíaca; GR - grupo de reabilitação; GC - grupo-controle; *diferença significativa entre os 
grupos; p< 0,05.
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Discussão

Os resultados apresentados mostraram que os pacientes 
do GC indicaram significativamente mais barreiras que 
o GR, o que é de fato compreensível tendo em vista que 
os pacientes que frequentam tais programas 
possivelmente já venceram algumas dessas barreiras.

Quando analisadas as questões isoladamente, 
verificou-se que o GR indicou mais barreiras que o GC 
em um único item: o autogerenciamento da doença. 
Esse resultado está em consonância com o descrito na 
literatura, uma vez que cardiopatas participantes de 
RC, principalmente idosos, acreditam que podem 
autogerir sua doença sem o apoio de programas 
formais de RC7,8. 

Quando agrupadas por fatores específicos, nota-se que 
ambos os grupos indicaram barreiras e limitações com 
relação à participação e aderência a programas de RC 
em múltiplos níveis (caráter pessoal – relacionado ao 
paciente; profissional – relacionado a equipe 
multiprofissional; e caráter público – relacionado ao 
sistema), entretanto o GC indicou mais barreiras que 
o GR. Ainda que os pacientes do GC refiram encontrar 
mais barreiras para a RC em função de comorbidades 
e estado funcional, observou-se que o GR detém 
significativamente mais doenças associadas. Estes 
resultados se contrapõem a estudos que revelam que 
pacientes com mais comorbidades e baixo estado 
funcional são menos propensos a participarem da RC8,9. 

O aspecto educacional pode ser uma hipótese para a 
persistência na RC dos pacientes do GR, visto que 
esses pacientes têm contato direto com a equipe de 
saúde e tendem a receber mais informações sobre sua 
doença e o tratamento, conscientizando-se mais dos 
benefícios da RC5,6.

O GC também indicou mais barreiras no que se refere 
às necessidades percebidas. Este resultado confirma 
outros estudos nos quais a falta de orientação com 
relação aos benefícios da RC6,8, a percepção de que a 
RC não é necessária6,7 e a ausência de incentivo à 
participação nos programas aparecem como barreiras 
expressivas6,10, transcendendo os anseios dos pacientes.

Os resultados mostraram que o GC também indicou 
mais barreiras que o GR no fator referente ao acesso, 
demonstrando que a oferta de serviços de RC públicos 
e privados são insuficientes para atender a demanda 
da população, o que pode explicar a falta e a demora 
do encaminhamento para estes programas5,6,7,10. 

Portanto, ainda que nos últimos anos haja avanços 
notáveis no diagnóstico e no tratamento das doenças 

cardiovasculares, a disponibilidade de programas de 
RC tem se deparado com as inúmeras dificuldades de 
ordem social e econômica, além de ausência quase 
absoluta de apoio governamental5.

Conclusão 

As principais barreiras para a reabilitação cardíaca 
encontradas foram referentes aos domínios 
comorbidades/estado funcional, necessidades 
percebidas e acesso. Os cardiopatas não participantes 
de RC apresentaram maior número de barreiras à RC 
quando comparados aos participantes de RC nesses 
domínios.

Potencial Conflito de Interesses
Declaro não haver conflitos de interesses pertinentes.

Fontes de Financiamento
O presente estudo não teve fontes de financiamento externas.

Vinculação Universitária
O presente estudo não está vinculado a qualquer programa 
de pós-graduação.

Referências

1. World Health Organization. World Heart Federation; 
World Stroke Organization. Global Atlas on 
cardiovascular disease prevention and control. Geneva; 
2011. (cited 2013 Nov 3). Available from: <http://
whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241564373_
eng.pdf>

2. Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, Jolliffe J, Noorani H, 
Rees K, et al. Exercise- based rehabilitation for patients 
with coronary heart disease: systematic review and 
meta-analysis of randomized controlled trials. Am J 
Med. 2004;116(10):682-92.

3. Bunker SJ, Goble AJ. Cardiac rehabilitation: under-
referral  and underuti l izat ion.  Med J  Aust . 
2003;179(7):332-3.

4. Suaya JA, Stason WB, Ades PA, Normand SL, 
Shepard DS. Cardiac rehabilitation and survival in 
older coronary patients. J Am Coll Cardiol. 
2009;54(1):25-33.

5. Carvalho T, Cortez AA, Ferraz A, Nóbrega ACL, 
Brunetto AF, Herdy AH, et al. Diretriz de reabilitação 
cardiopulmonar e metabólica: aspectos práticos e 
responsabilidades. Arq Bras Cardiol. 2006;86(1):74-82.

6. Witt BJ, Jacobsen SJ, Weston SA, Killian JM, Meverden 
RA, Allison TG, et al. Cardiac rehabilitation after 
myocardial infarction in the community. J Am Coll 
Cardiol. 2004;44(5):988-96.



298

Barros et al. 
Barreiras para Reabilitação Cardíaca 

Comunicação Preliminar

Rev Bras Cardiol. 2014;27(4):293-298
julho/agosto

7. Clark AM, King-Shier KM, Duncan A, Spaling M, Stone 
JA, Jaglal S, et al. Factors influencing referral to cardiac 
rehabilitation and secondary prevention programs: a 
systematic review. Eur J Prev Cardiol. 2013;20(4):692-700.

8. Grace SL, Gravely-Witte S, Kayaniyil S, Brual J, Suskin 
N, Stewart DE. A multisite examination of sex differences 
in cardiac rehabilitation barriers by participation status. 
J Womens Health (Larchmt). 2009;18(2):209-16.

9. Ghisi GM, Santos RZ, Schveitzer V, Barros AL, Recchi 
TL, Oh P, et al. Desenvolvimento e validação da versão 
em português da escala de barreiras para reabilitação 
cardíaca. Arq Bras Cardiol. 2012;98(4):344-52.

10. Ghisi GL, Santos RZ, Aranha EE, Nunes AD, Oh P, 
Benetti M, et al. Perceptions of barriers to cardiac 
rehabilitation use in Brazil. Vasc Health Risk Manag. 
2013;9:485-91.


