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Resumo

Fundamentos: A insuficiência cardíaca (IC) é capaz de 
exercer grande impacto sobre a qualidade de vida (QV), 
e as diferenças na QV de homens e mulheres portadores 
de IC são pouco conhecidas. O Minnesota Living with 
Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) é uma ferramenta 
que avalia a QV dos portadores de IC. 
Objetivo: Avaliar a QV de pacientes com IC, 
comparando os sexos masculino e feminino. 
Métodos: Estudo unicêntrico transversal e descritivo, 
no qual se aplicou o MLHFQ a pacientes com IC com 
fração de ejeção reduzida, acompanhados na clínica de 
IC de  hospital universitário entre outubro 2012 e março 
2013. Foram analisados os resultados do MLHFQ dos 
pacientes incluídos comparando-os por sexo. 
Resultados: Foram incluídos 74 pacientes: sexo masculino 
(n=42; 56,8  %) e sexo feminino (n=32; 43,2  %). 
Comparando-se os dois grupos, não houve diferença 
nas características clínicas e nas medicações utilizadas. 
No grupo masculino ocorreram 0,27 internações/
paciente/ano vs. 0,17 internações/paciente/ano no 
grupo feminino (p=0,32). O escore médio obtido pelo 
MLHFQ foi 35,6±18,9 para homens e 47,8±24, para 
mulheres (p=0,02). 
Conclusão: Apesar do menor número de internações 
hospitalares, observou-se pior QV em pacientes com 
IC do sexo feminino em comparação ao masculino. 

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca; Qualidade de 
vida; Gênero e saúde; Questionários

Abstract

Background: Heart failure (HF) can severely impact 
the quality of life (QOL), and little is known about 
QOL and differences between men and women with 
HF. The Minnesota Living with Heart Failure 
Questionnaire (MLHFQ) is tool that assesses the QOL 
of HF patients. 
Objective: To assess the QOL of HF patients, 
comparing men and women. 
Methods: A single-center transversal descriptive 
study applying the MLHFQ to HF patients with 
reduced ejection fraction monitored at the HF Clinic 
of a University Hospital between October 2012 and 
March 2013. The MLHFQ findings were analyzed for 
these patients and compared by gender. 
Results: This study encompassed 74 patients: male 
(n=42; 56.8%) and female (n=32; 43.2%). A comparison 
of these two groups revealed no differences in their 
clinical characteristics and medications. The male 
group presented 0.27 hospitalizations/patient/year 
vs. 0.17 hospitalizations/patient/year in the female 
group (p=0.32). The average MLHFQ score was 
35.6±18.9 for men and 47.8±24.0 for women (p=0.02). 
Conclusions: Despite fewer hospitalizations, a poorer 
QOL was noted among female HF patients, compared 
to the male group.

Keywords: Heart failure; Quality of life; Gender and 
health; Questionnaires
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Introdução

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome complexa 
que apresenta elevada morbimortalidade e ocasiona 
limitação física à realização das atividades cotidianas. 
Com uma prevalência crescente na população 
brasileira, caracteriza-se como um problema de saúde 
pública, gerando altos custos ao Estado e grande 
impacto na qualidade de vida (QV) de seus portadores1.

A maioria dos casos de descompensação da IC são 
evitáveis, uma vez que ocorrem devido à baixa adesão 
ao tratamento farmacológico ou higieno/dietético, ou 
à terapia medicamentosa insuficiente, enquanto os 
casos atribuídos à progressão da disfunção ou por um 
evento cardíaco intercorrente ocorrem com menor 
frequência2. Além disso, a maioria dos pacientes é 
idosa e tem dificuldade em seguir a extensa lista de 
medicamentos prescritos3. 

Assim, várias iniciativas foram tomadas para superar 
tais desafios no manejo desses pacientes e, desde 1983, 
quando surgiram os primeiros dados sobre pacientes 
tratados em clínica especializada de IC, vários 
programas foram estabelecidos, primeiramente nos 
Estados Unidos e posteriormente na Europa e 
Austrália2. Essas clínicas especializadas têm como 
objetivo primordial atender às necessidades 
individuais dos pacientes, otimizando sua capacidade 
funcional e sua QV e, ao mesmo tempo, reduzindo as 
taxas de reinternação e os custos com a doença2. 

Programas de manejo de doença crônica no Brasil 
foram associados a melhor adesão, menor número de 
dias de internação, de hospitalizações, de atendimentos 
em unidades de emergência, maior QV, redução do 
desfecho combinado de hospitalização e mortalidade 
e melhora do conhecimento do autocuidado4,5.

Mesmo com importantes avanços na prevenção e 
tratamento das doenças cardíacas nas últimas décadas, 
a IC vem aumentando sua incidência e prevalência, o 
que aponta para um número crescente de indivíduos 
convivendo com esta síndrome e suas implicações, 
principalmente se tecnologias recentes confirmarem 
a expectativa de redução de mortalidade no futuro. 
Assim, fica evidente que uma maior atenção à QV no 
manejo da IC representa um enfoque atual de extrema 
importância.

Apesar da classificação funcional de IC da New York 
Heart Association (NYHA)6, que estratifica pelo grau 
de limitação física as classes I, II, III e IV, criou-se o 
Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), 
um escore que avalia a QV dos pacientes portadores 
da síndrome7. O MLHFQ é a ferramenta mais utilizada 
internacionalmente e possui grande confiabilidade8, 
podendo ser usada de forma única para acessar a QV 

dos pacientes com IC ou para avaliar o efeito de uma 
intervenção9.

A influência da IC sobre a QV depende intimamente 
do sujeito e de suas características individuais. 
Diferentes parâmetros podem exercer influências 
diversas na QV dos portadores de IC, e muitos deles 
permanecem desconhecidos na população brasileira. 
O impacto da QV em homens e mulheres carreia 
inúmeras particularidades, tanto orgânicas quanto 
psicológicas, e sua mensuração pode ser benéfica no 
sentido de otimizar o atendimento multiprofissional 
preconizado nas clínicas de IC.

O presente estudo teve como objetivo avaliar a QV de 
homens e mulheres portadores de IC acompanhados 
na clínica de IC de um hospital universitário.

Métodos

Estudo unicêntrico, descritivo e transversal, que 
aplicou o MLHQF – versão validada para a língua 
portuguesa – em pacientes com IC com fração de 
ejeção reduzida.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da instituição, sob o nº 289038. Todos os 
sujeitos participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Foram incluídos no estudo: pacientes portadores de 
IC com fração de ejeção reduzida (<50  % ao 
ecocardiograma), de ambos os sexos, acompanhados 
ambulatorialmente na clínica de IC da Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória, ES, em classe funcional I, II, 
ou III da classificação de IC da NYHA, devidamente 
cadastrados no referido serviço. 

Os critérios de exclusão adotados foram: pacientes 
com idade <18 anos e aqueles que não aceitaram 
participar do estudo. 

Para a coleta de dados foi aplicado o MLHFQ, com 
versão validada para a língua portuguesa8, um 
questionário que avalia a QV com base nas percepções 
dos pacientes sobre a influência da IC nos aspectos 
físicos, socioeconômicos e psicológicos da vida. 

Os pacientes responderam a 21 itens, utilizando uma 
escala de seis pontos (variando de zero a cinco). O escore 
global varia de zero a 105, representando uma relação 
inversa entre a pontuação obtida e a QV. Os escores nas 
três dimensões refletem as dificuldades físicas (questões 
1-7, 12 e 13), emocionais (questões 17-21, e os outros itens 
estão relacionados a considerações financeiras, efeitos 
colaterais de medicamentos e estilo de vida, sendo estas 
as dimensões gerais. Foram também utilizados dados 
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referentes às características clínicas e ao tratamento 
farmacológico, obtidos através de revisão de prontuários.

Foram analisados os escores do MLHFQ dos pacientes 
e comparadas as médias dos grupos masculino e 
feminino. Também as características clínicas da 
população estudada e dos grupos foram analisadas, 
assim como as medicações em uso e o número de 
internações em cada grupo (avaliação do número de 
internações por paciente/ano).

Os dados foram analisados através do software SPSS 
para Windows, utilizando-se os testes do qui-quadrado 
e de Fisher para variáveis categóricas e o teste t de 
Student para variáveis contínuas. Variáveis categóricas 
foram expressas em frequências e porcentagens; já 
as contínuas, em médias e desvios-padrão. Nas 
análises comparativas, realizou-se somente análise 
univariada e valores de p<0,05 foram considerados 
estatisticamente significativos.

Resultados

Dos 76 pacientes entrevistados, 2 foram excluídos por 
resposta incompleta ao questionário e por falta de 
dados clínicos no prontuário. Portanto, 74 (97,4 %) 
foram incluídos no estudo: 42 (56,8  %) do sexo 
masculino e 32 (43,2 %) do sexo feminino.

A média de idade dos pacientes incluídos no estudo 
foi 61,7±10,4 anos para o sexo masculino e 55,8±14,1 
anos para o feminino (p=0,06). A média de idade da 
população estudada foi 59,2±12,3 anos. As demais 
características clínicas estão descritas na Tabela 1.

Dentre os pacientes analisados, o tempo médio de 
acompanhamento na clínica de IC do HSCMV foi 
19,9±9,6 meses, sendo maior no grupo masculino do 
que no feminino (22,4±9,2 meses vs. 16,9±9,8 meses, 
p=0,017).

Quanto à classe funcional da NYHA, a média 
encontrada na última consulta realizada foi 1,5±0,67 
no sexo masculino e 1,6±0,76 no sexo feminino 
(p=0,55). Estavam em CF III ou IV, 15,6 % das mulheres 
e 4,8 % dos homens (p=0,09).

A média da fração de ejeção do ventrículo                   
esquerdo (FEVE) ao ecocardiograma aumentou                   
em ambos os grupos ao longo do tempo de 
acompanhamento na clínica (embora sem significância 
estatística), passando de 36,0±9,0 % para 40,8±9,9 % no 
sexo masculino (p=0,08) e de 39,4±10,5  % para 
42,9±11,1 % no sexo feminino (p=0,12). A FEVE média 
encontrada na população estudada de acordo com o 
último ecocardiograma foi 41,2±9,6 %.

Em relação ao diagnóstico etiológico da IC, observou-se 
que nos homens a etiologia isquêmica foi a mais 
prevalente, enquanto nas mulheres houve predomínio 
de etiologias indeterminadas ou outras etiologias (não 
isquêmica, não hipertensiva, não alcoólica) (Tabela 2).

Quanto ao tratamento farmacológico dos pacientes 
em acompanhamento na clínica de IC, não houve 
diferença na taxa de uso das medicações preconizadas 
na IC, bem como no uso em dose-alvo dos 
betabloqueadores adrenérgicos, inibidores da enzima 
conversora da angiotensina (IECA) ou bloqueadores 
dos receptores da angiotensina II (BRA) (Tabela 3).

Tabela 1
Características clínicas da população estudada, por grupo

Características Masculino Feminino p

Hipertensão arterial n (%) 33 (78,6) 27 (84,3) 0,19

Diabetes mellitus  n (%) 14 (33,3) 14 (43,7) 0,36

Dislipidemia  n (%) 22 (52,4) 14 (43,7) 0,46

Tabagismo  n (%) 11 (26,2) 4 (12,5) 0,08

ICP prévia  n (%) 5 (11,9) 3 (9,4) 0,27

RM prévia  n (%) 4 (9,5) 1 (3,1) 0,15

Insuficiência renal crônica n (%) 8 (19,0) 7 (21,9) 0,76

Índice de massa corporal média±DP 26,0±4,7 28,9±7,4 0,056

Creatinina média±DP 1,2±0,33 1,18±0,47 0,83

Clearance de creatinina média± DP 69,3±23,5 67,4±37,8 0,8

Hemoglobina média±DP 12,8±1,7 11,8±1,8 0,018

Fibrilação atrial n (%) 16 (38,1) 8 (25,0) 0,23

ICP=intervenção coronariana percutânea; RM=revascularização miocárdica; DP=desvio-padrão
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A população estudada obteve um escore médio de 
40,3±21,9 pontos na avaliação da QV baseada no 
MLHFQ, sendo observada diferença significativa entre 
os grupos, com QV substancialmente inferior no sexo 
feminino (47,8±24,0 pontos) em comparação com o 
masculino (35,6±18,9 pontos) (Figura 1).

Quanto às hospitalizações por IC ocorridas desde o 
início do acompanhamento na clínica de IC, 8 (19,0 %) 
homens e 4 (12,5 %) mulheres sofreram internações 
por descompensação (p=0,19). No grupo masculino 
ocorreram 0,27 internações/paciente/ano vs. 0,17 
internações/pacientes/ano no grupo feminino (=0,14).

Discussão

A IC é uma das principais causas de morbimortalidade 
em todo o mundo e apresenta incidência e prevalência 
crescentes com o envelhecimento10, o que justifica o 
desenvolvimento recente de programas de controle da 
doença em inúmeros países industrializados, executados 
principalmente nas chamadas clínicas de IC. 

Esses programas se baseiam no princípio de que a IC 
é uma síndrome crônica, complexa, debilitante e que 
raramente ocorre de forma isolada. Portanto, para 
maximizar seu tratamento, é necessária uma visão 
holística, individualizada, envolvendo aspectos 
médicos, psicossociais, comportamentais e financeiros, 
com uma abordagem multidisciplinar. O objetivo 
primordial das clínicas de IC é atender às necessidades 
individuais do paciente, otimizando sua capacidade 

Tabela 2
Etiologia da insuficiência cardíaca da população estudada, por grupo

Etiologia Masculino

n (%)

Feminino

n (%)

p

Isquêmica 17 (40,5) 10 (31,2) 0,41

Hipertensiva 3 (7,1) 6 (18,7) 0,09

Alcoólica 8 (19,0) 2 (6,2) 0,08

Indeterminada/Outras 14 (33,3) 14 (43,7) 0,8

Tabela 3
Medicações em uso pela população estudada, por grupo

Medicação Masculino

n (%)

Feminino

n (%)

p

Betabloqueador 42 (100,0) 31 (96,9) 0,43

Dose-alvo do betabloqueador 30 (71,4) 26 (81,2) 0,32

IECA/BRA 41 (97,6) 32 (100,0) 0,56

Dose-alvo do IECA/BRA 24 (57,1) 22 (68,7) 0,3

Espironolactona 33 (78,6) 29 (90,6) 0,1

Diurético de alça 19 (45,2) 15 (46,9) 1

Digoxina 3 (7,1) 4 (12,5) 0,22

Estatina 25 (59,5) 19 (59,4) 1

AAS  22 (52,4) 13 (40,6) 0,31

Figura 1
Qualidade de vida na insuficiência cardíaca de acordo com 
os grupos estudados – resultados do Minnesota Living with 
Heart Failure Questionnaire (MLHFQ)
* Maior valor no escore do MLHFQ reflete pior QV
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funcional e sua QV e, ao mesmo tempo, reduzir a taxa 
de reinternação e os custos com a doença5. 

Estudos de revisão e meta-análise sugerem redução 
de mortalidade e de hospitalização com os programas 
de doença crônica na IC11, entretanto o estudo 
multicêntrico Coordinating Study Evaluating Outcomes 
of Advising and Counseling in Heart Failure (COACH)12 
com 1023 pacientes não demonstrou redução de 
mortalidade ou hospitalização. As características do 
programa aplicado e o fato de ser operador-dependente 
podem ter influenciado substancialmente os resultados.

O MLHFQ foi desenvolvido nos Estados Unidos da 
América por Rector et al.13 como uma ferramenta 
específica para mensurar a QV de pacientes com IC. 
Este escore tem sido validado para uso em diferentes 
cenários culturais e também como medida da resposta 
aos tratamentos médicos empregados14-16. No Brasil 
não há dados suficientes considerando a QV através 
do MLHFQ nas diferentes classes sociais, sexos, 
sistemas de saúde e regiões. As clínicas de IC no Brasil 
também foram pouco estudadas em relação a seu 
impacto na QV.

Santos et al.17 avaliaram 101 pacientes quanto aos 
efeitos dos indicadores clínicos da IC na QV, 
observando uma FEVE média de 35,0±5,0 % e um 
escore médio no MLHQF de 37,50±18,41. Nenhuma 
diferença foi encontrada na QV em relação aos  sexos 
em todos os escores das dimensões, bem como no 
escore geral. Em relação ao tempo de diagnóstico, 
diferenças significativas foram observadas apenas na 
dimensão emocional: o grupo com diagnóstico de IC 
há mais de dois anos apresentava piores valores de 
escore quando comparado com o grupo de diagnóstico 
entre 0-2 anos17. Isso revela uma diminuição nos 
aspectos psicológicos de pacientes com IC, o que 
representa um dos desafios das clínicas especializadas. 

No presente estudo, o grupo masculino apresentou 
QV superior e tempo de acompanhamento na clínica 
de IC maior do que o grupo feminino. Embora a 
relação entre tempo de acompanhamento e QV não 
tenha sido objeto da presente análise, este achado 
reflete a excelência do serviço em questão e o seu 
potencial impacto sobre a QV.

Além de Santos et al.17, os resultados do MLHFQ no 
presente estudo foram semelhantes aos de outros 
trabalhos. Um estudo que reforça a validade do 
MLHFQ para mensurar a QV em pacientes com IC 
avaliou o seu uso em 21 países, sendo a média 
encontrada no Brasil de 37,4±21,718. Rodriguéz-
Artalejo et al.19 obtiveram um escore médio no MLHFQ 
de 48,23 em pacientes internados por IC, na Espanha. 

No estudo de Carvalho et al.9 que realizou a validação 
da versão em língua portuguesa do MLHFQ, a média 
do escore nos 40 pacientes incluídos foi 46,0±18,0, 
sendo a FEVE média de 30±6,0 %.

Garin et al.8 avaliaram sistematicamente os 
instrumentos usados para análise da QV relacionada 
à saúde em pacientes com IC. Nesse estudo, sete 
questionários específicos foram considerados e 
comparados conforme ferramenta padronizada para 
avaliar desfechos relatados. O MLHFQ juntamente com 
o Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) e o 
Chronic Heart Failure Questionnaire (CHFQ) foram 
considerados superiores na avaliação da QV na IC8.

Em relação às dimensões do MLHFQ e seu impacto 
prognóstico, Rodriguéz-Artalejo et al.19 demonstraram 
que, além de menor pontuação geral, um pior 
desempenho em aspectos físicos e emocionais estão 
associados a maior mortalidade. O risco relativo 
obtido para os aspectos físicos do questionário (2,93; 
IC95 %: 1,74 - 4,95) foi maior do que os estimados para 
outros preditores de mortalidade, como idade (1,06; 
IC95 %: 1,02–1,09) e hospitalização prévia por IC no 
último ano (1,82; IC95 %: 1,05–3,14)19.

O principal achado do presente estudo foi a constatação 
de uma QV inferior no grupo feminino em comparação 
com o masculino em pacientes com IC, e isso ocorreu 
apesar de tendência a menor número de internações/
ano nas mulheres. Assim, a percepção da QV parece 
se relacionar melhor com o dia a dia e as atividades 
corriqueiras, com influência menos significativa do 
número de descompensações. 

No estudo de Riedinger et al.20, pacientes com IC do 
sexo feminino obtiveram piores índices na capacidade 
de exercer as atividades do cotidiano e na vida social. 
Idade e gravidade da doença (classe funcional da 
NYHA e FEVE), após ajuste estatístico, não se 
relacionaram às diferenças encontradas na QV de 
homens e mulheres com IC20.

Tradicionalmente, homens do mundo ocidental, 
quando aposentados, geralmente não se mantêm tão 
ativos quanto outrora. Mulheres, por sua vez, mesmo 
atingindo idade de aposentadoria ou apresentando 
alguma doença crônica, continuam a realizar 
atividades do lar e de cuidadoras. Assim, a interferência 
na capacidade de realizar tarefas cotidianas pode ser 
mais nítida para mulheres do que para homens. Dessa 
forma, o impacto negativo da IC na capacidade de 
executar as atividades diárias pode ter efeito profundo 
sobre seus sentimentos de autoestima e bem-estar 
psicossocial20,21. Vale ressaltar que diferenças orgânicas 
e físicas relacionadas aos sexos, não abordadas neste 
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estudo, também podem influenciar sobremaneira a 
QV, como as diferenças hormonais e de estrutura 
musculoesquelética.

Não houve diferença no uso das medicações 
empregadas no tratamento da IC entre os grupos. A 
taxa de uso de betabloqueadores e de IECA ou BRA 
entre os pacientes da clínica foi elevada, refletindo a 
excelência da clínica e sua busca constante na 
otimização terapêutica. O uso da espironolactona se 
mostrou maior em relação a outros trabalhos22,23. Tal 
achado representa um ponto importante nos aspectos 
terapêuticos, pois de acordo com o estudo 
EMPHASIS-HF24, o uso de antagonista de aldosterona 
adicionado ao tratamento clínico otimizado 
proporcionou redução de 24,0 % na mortalidade geral 
e 37,0 % de redução nos eventos combinados – óbito 
cardiovascular e hospitalizações por IC – mesmo em 
pacientes pouco sintomáticos (classe funcional II)24.

Faz-se necessária a realização de um estudo 
longitudinal a fim de se confirmar a hipótese de que 
o acompanhamento prolongado na clínica de IC pode 
influenciar positivamente a percepção da QV, através 
de uma melhor e mais completa abordagem clínica, 
com acompanhamento assíduo e adesão às terapias 
baseadas em evidências – pilares da clínica de IC.

Não há trabalhos suficientes na literatura que 
diferenciem os sexos na IC. Através do conhecimento 
dos impactos causados por esta síndrome e da 
verificação de fatores relacionados à piora da QV dos 
pacientes, pode-se traçar uma conduta terapêutica 
mais individualizada e efetiva, direcionada aos pontos 
mais relevantes do comprometimento orgânico e 
psicossocial dos indivíduos.

Possíveis vieses de informação podem ter sido gerados 
com uso de questionários e informações de prontuários. 
Uma vez que não se realizou análise estatística 
multivariada, alguns fatores confundidores não 
puderam ser eliminados. Portanto, variáveis como o 
tempo de acompanhamento na clínica podem ter 
exercido influência não mensurada na QV dos 
pacientes, interferindo nos resultados.

Também houve elevado número de pacientes cuja 
etiologia da IC permaneceu indeterminada. Tal fato 
pode ser explicado pelo preenchimento incompleto 
dos prontuários, bem como pela falta de recursos 
encontrada nos serviços públicos para a adequada 
investigação do diagnóstico etiológico que, por vezes, 
necessita de exames subsidiários onerosos.

O desenho transversal do estudo também pode ser 
citado como uma limitação, uma vez que a QV e os 

outros parâmetros não foram abordados de maneira 
dinâmica. Num estudo longitudinal, seria possível 
avaliar a influência do acompanhamento na clínica de 
IC sobre a melhora da QV após determinado período, 
podendo-se estabelecer a relação do tempo de 
seguimento com reflexos positivos no cotidiano dos 
pacientes.

Conclusões

No presente estudo, os pacientes do sexo feminino 
com IC apresentaram QV significativamente inferior 
em relação aos pacientes do sexo masculino. As 
clínicas de IC são os serviços de eleição da rede pública 
de saúde para melhorar o acompanhamento dos 
pacientes e promover adesão medicamentosa e 
acompanhamento multiprofissional, otimizando a 
relação custo-benefício e melhorando a QV com base 
em medidas individualizadas.

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

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

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