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Resumo   

 Objetivo: Identificar os fatores associados ao autocuidado das doenças cardiopulmonares 

crônicas. Metodologia: Foram selecionados artigos das bases de dados Scielo, Pubmed, PEDro, 

Lilacs e Capes, publicados entre 2013 e 2017, nos idiomas português, inglês e espanhol. Após 

análise e seleção, foram incluídos 30 estudos. Resultados: Muitos fatores associaram ao 

autocuidado, sendo divididos em: fatores relacionados ao paciente, fatores do sistema 

organizacional e fatores relacionados aos profissionais. Apesar da necessidade de mais estudos 

para conclusões mais consistentes, um melhor autocuidado foi visto em pacientes com maior 

conhecimento da doença, mais comorbidades, monitoramento dos sintomas, vínculo 

empregatício, suporte social, motivação, crença no tratamento, espiritualidade, estratégias 

educativas e intervenções educacionais culturalmente apropriadas. Já um pior autocuidado foi 

associado à um maior índice de massa corpórea, raça negra, viver sozinho, ansiedade e depressão 

e falta de empatia com a equipe. Conclusão: O processo do autocuidado é complexo e envolve 

vários determinantes que podem influenciá-lo, entender esses fatores é necessário a fim de se ter 

parâmetros para realização de intervenções efetivas e identificação de grupos de risco para uma 

menor autogestão.  

Palavras-chave: Autocuidado, automanejo, cardiopatias, pneumopatias, cooperação do paciente. 

 

Abstract: 

 Objective: To identify the factors associated with selfcare of chronic cardiopulmonary diseases. 

Methods: We selected articles from the Scielo, Pubmed, PEDro, Lilacs and Capes databases 

published between the years of 2013 to 2017 in Portuguese, English and Spanish. 30 studies were 

included after analyzing and selecting the content of the articles. Results: Many factors were 

associated with selfcare being divided in: patient-related factors, organizational system-level 

factors, and factors related to professionals. Despite the need for more studies for more consistent 

conclusions better selfcare was seen in patients with greater knowledge of the disease, more 

comorbidities, symptom monitoring, employment relationship, social support, motivation, belief 

in treatment, spirituality, educational strategies and educational interventions that were culturally 

appropriate. A worse selfcare was associated with a higher body mass index, black race, living 

alone, anxiety and depression, and lack of empathy with the team. Consclusion: The self-

management process is complex and involves several determinants that can influence it, 

understanding these factors is necessary in order to have parameters for effective interventions 

and even to identify groups at risk for less selfcare. 

Key words: Selfcare, self-management lung disease, heart disease, patient compliance. 
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INTRODUÇÃO 

As doenças não transmissíveis (DNTs) tendem a ser de longa duração e são o resultado de 

uma combinação de fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e comportamentais1. Elas afetam a 

qualidade de vida dos pacientes e suas famílias e também desafiam a prestação de cuidados e os 

sistemas de saúde2. As doenças cardiovasculares juntamente com as doenças respiratórias 

crônicas estão entre as que representam mais mortes do grupo das DNTs3. Com o crescente 

número de pessoas que sofrem de condições crônicas, intervenções para apoiar o autocuidado 

receberam atenção crescente nos últimos anos2,4.  

Reconhece-se que as hospitalizações ou eventos adversos nem sempre ocorrem em 

consequência da progressão da doença ou falhas no tratamento, mas sim por uma menor adesão 

às recomendações de melhores práticas de vida, tornando o automanejo uma parte imprescindível 

dos cuidados para esse grupo de pacientes5. 

O autocuidado refere-se a decisões e ações empreendidas por um indivíduo para manter a 

vida, o funcionamento saudável e o bem-estar, em que os pacientes estão capacitados para 

desempenhar um papel ativo em seus cuidados. A informação por si só não promove o 

autocuidado efetivo e é necessário abordar muitos fatores além do conhecimento e do suporte 

para os pacientes e seus cuidadores5,6. 

Especificamente, o autocuidado implica em três esferas que são vinculadas em processos 

que se somam e tornam capazes o controle da doença. O primeiro processo é a manutenção, 

relacionada a adesão ao tratamento, comportamentos e adequação do estilo de vida. O segundo é 

a percepção de sintomas. E a terceira esfera corresponde ao gerenciamento, ou a resposta aos 

sintomas quando ocorrem5.  

O termo autocuidado (ou automanejo) da doença se relaciona ao conceito mais 

abrangente, referente ao reconhecimento, avaliação e ação no controle dos sintomas. No entanto, 

outros termos podem ser associados ou até mesmo tratados como sinônimos, apesar das 

diferenças entre eles. A autogestão está relacionada à gestão do atual ou potencial impacto da 

doença, e engloba fatores sociais e pessoais. A autoeficácia está associada à capacidade do 

individuo de se perceber como responsável pela tomada de decisões e ações na realização do 

autocuidado. A automonitorização refere-se especificamente ao controle dos sinais e sintomas 

relacionados à doença. E adesão ao tratamento, representa apenas uma das várias esferas que 
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englobam o autocuidado. De uma forma geral, todos estes termos são abrangidos na definição de 

autocuidado7. 

Os fatores que contribuem para a gestão do autocuidado são complexos, demonstrando a 

necessidade de considerar a presença de barreiras e facilitadores neste processo. Os dados 

emergentes na literatura mostram a importância de compreender os fatores psicológicos, 

cognitivos, sociais e culturais que influenciam a mudança de comportamento, bem como as 

interações com os sistemas de saúde para a construção de medidas mais direcionadas e práticas 

cada vez mais assertivas no automanejo8,9.  

Portanto, este estudo tem como objetivo realizar uma revisão da literatura para identificar 

os fatores associados ao automanejo das doenças cardiopulmonares crônicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos científicos (ensaios clínicos, estudos 

observacionais e qualitativos) publicados entre 1º de janeiro de 2013 a 30 de novembro de 2017, 

nos idiomas português, inglês e espanhol. As bases de dados pesquisadas foram: SCIELO, 

PUBMED, PEDRO, LILACS e CAPES. 

Os termos utilizados para a pesquisa foram “autocuidado”, “automanejo”, “cardiopatias”, 

“pneumopatias” e “cooperação do paciente” e seus respectivos termos em inglês e espanhol. As 

estratégias de busca utilizadas foram as seguintes associações das palavras-chave “autocuidado” 

OR “automanejo” AND “cardiopatias” OR “pneumopatias” AND “cooperação do paciente” com 

seus respectivos descritores em inglês e espanhol.  

 Os critérios de inclusão foram que os estudos selecionados descrevessem ou 

avaliassem algum ou alguns fatores que poderiam influenciar no automanejo das doenças 

cardiopulmonares crônicas de indivíduos adultos e idosos, podendo incluir tanto estudos 

quantitativos quanto qualitativos. Não houve restrição quanto aos países de origem dos estudos, 

no entanto foram incluídos apenas os artigos em língua portuguesa, inglesa ou espanhola. Foram 

excluídos os artigos de revisão bibliográfica, artigos com amostra pediátrica ou neonatal e artigos 

que não abordaram o tema da pesquisa. 

Foram definidos previamente quatro fases para inclusão dos estudos. A primeira fase 

consistia na exclusão daqueles artigos que não correspondiam ao tema norteador da pesquisa e 



Anexos 13 

que se repetiram nas bases de dados; na segunda fase foram excluídos os estudos que em seus 

títulos não abordaram o tema proposto a partir da leitura dos títulos, na terceira fase foram 

excluídos os que não abordaram o tema de pesquisa em seus resumos, e finalmente na quarta fase 

foram excluídos aqueles que a partir da leitura completa do artigo, não abordaram a questão da 

pesquisa.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Um total de 2164 artigos foram encontrados e após as etapas da seleção 30 estudos foram 

incluídos, conforme descrito na Figura 1. Todos os artigos selecionados foram encontrados 

disponíveis na íntegra. 

 

Figura 1: Fluxograma de seleção dos artigos. 
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A tabela 1 identifica os artigos analisados pelo autor e ano da publicação, origem do 

estudo, tipo e população do estudo e o objetivo almejado nas diferentes populações com doenças 

cardiopulmonares, sendo que a insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica 

foram as mais investigadas.  

Tabela 1. Síntese dos estudos que identificaram fatores que influenciaram no automanejo das 

doenças cardiopulmonares crônicas. 
Autor (Ano) Origem do 

estudo 

Tipo do estudo/ 

População 

Objetivo 

Albert et al.10 

(2014) 

Estados Unidos ET/ IC 
Avaliar as crenças e adesão ao autocuidado em 

pacientes em um departamento de emergência para IC. 

Alvarez et al.11 

(2016) 

Brasil ET/ IC Examinar as associações entre espiritualidade e adesão 

ao manejo em pacientes ambulatoriais com IC. 

Bidwell et al.12 

(2015) 

Itália Análise de ET/ 

cuidador-

paciente com IC 

Caracterizar os comportamentos de manutenção e 

gerenciamento de IC dentro de um contexto diádico. 

Bos-Touwen et 

al.13  (2015) 

Holanda ET/ DPOC, 

ICC, DM e 

DRC 

Identificar os determinantes da autogestão em pacientes 

com DPOC, ICC, DM e DRC. 

Caro et al.14 (2017) Espanha ET/ Cardiopatas Associar autoeficácia e depressão, ansiedade, traços de 

personalidade e biotipos. 

Cheung et al.15 

(2014) 

Austrália ET/ Asma Investigar a relação entre o manejo da asma e traços de 

personalidade. 

Dickson et al.16 

(2015) 

Estados Unidos  Análise 

secundaria de 

EC/ IC 

Examinar  se características raciais  influenciam no 

tratamento e autocuidado em pacientes com IC 

Dulohery et al.17 

(2015) 

Estados Unidos ET/ DPOC Compreender a relação da função cognitiva com 

gravidade da DPOC, qualidade de vida e automanejo. 

Federman et al.18 

(2015) 

Estados Unidos EC/ Idosos com 

asma 

Examinar o papel da alfabetização em saúde nos 

comportamentos de autogestão da asma em idosos. 

Graversen et al.19  

(2017) 

Dinamarca ET/ IC Analisar o impacto do status socioeconômico sobre as 

barreiras à reabilitação cardíaca. 

Hägglund et al.20 

(2015) 

Suécia CT/ IC Avaliar o efeito de um sistema de intervenção 

domiciliar no comportamento de autocuidado. 

Hernández et al.21  

(2017) 

Espanha ET/ IC Conhecer o nível de conhecimentos e práticas de 

autocuidado de indivíduos com IC. 

Kang e Yang22  

(2013) 

Coréia ET/ DAC Examinar a percepção dos fatores de risco, 

conhecimento de doença e autoeficácia. 

Kessing et al.23 

(2014) 

Holanda EC/ IC 
Associar o afeto positivo e anedonia com adesão a 

comportamentos de autocuidado. 

Korpershoek et 

al.24 (2016) 

Holanda  ET/ DPOC Identificar os principais determinantes da ativação para 

autogestão em pacientes com DPOC. 
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Autor/Ano Origem do 

estudo 

Tipo do estudo/ 

População 
Objetivo                     (Continuação) 

Korpershoek et 

al.25 (2016) 

Holanda  EQ/ DPOC Identificar o comportamento de autogestão relacionado 

com a exacerbação em pacientes com DPOC. 

Kosteli et al.26 

(2017) 

Inglaterra EQ/ DPOC Examinar as barreiras e capacitadores AF em um 

ambiente de atenção primária. 

Lee et al.27  

(2015) 

Estados Unidos ET/ IC Examinar a relação de adesão ao monitoramento de 

sintomas com gerenciamento e autocuidado. 

Lynggaard et al.28 

(2017) 

Dinamarca EC/ DCI e IC 
Avaliar o efeito de um método de educação do paciente 

sobre a adesão em RC. 

MacInnes29  (2013) Inglaterra ET/ IC Entender como os pacientes com IC entendem a 

doença, tratamento e respondem ao autocuidado. 

Maeda et al.30  

(2013) 

Estados Unidos ET/ IC Examinar a associação entre autoeficácia e apoio social 

e depressão em pacientes com IC. 

Moura et al.31 

(2016) 

Brasil ET/ HA Identificar fatores determinantes da não adesão ao 

tratamento de pacientes hipertensos. 

Mussi et al.32 

(2013) 

Brasil CT/ IC Verificar o efeito de uma intervenção educativa de 

enfermagem em pacientes com IC. 

Nobre e 

Domingues33 

(2017) 

Brasil ET/ DCI Identificar os fatores que dificultam/facilitam a 

aderência ao tratamento por pacientes com DCI. 

Nunes et al.34 

(2015) 

Brasil ET/ HÁ Analisar a prevalência e os fatores associados a 

cooperação de pacientes com HA na atenção primária. 

Ogunbayo et al.35 

(2017) 

Inglaterra EQ/ 

Profissionais da 

saúde 

Explorar as visões da equipe multidisciplinar sobre os 

fatores que afetam a autogestão da DPOC. 

Poureslami et al.36 

 (2016) 

 

Canadá 

CT/ DPOC 

 

Avaliar a eficácia de fatores culturalmente específicos e 

materiais educacionais linguisticamente apropriada 

obtenção de habilidades de autogestão em pacientes 

com DPOC. 

Rodríguez-López 

et al.37 

 (2015) 

Colombia ET/ HA e DM Determinar os fatores relacionados com a aderência 

não farmacológica em pacientes com HA e DM. 

Saccomann et al.38 

(2014) 

Brasil ET/ IC Avaliar os benefícios e barreiras na adesão ao 

automonitoramento diário do peso e edema. 

Wang et al.39 

(2016) 

China ET/ DPOC 
Examinar a autogestão em pacientes com DPOC e suas 

associações clínicas e sociodemográficas. 

ET: estudo transversal; IC: insuficiência cardíaca; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; ICC: insuficiência 

cardíaca congestiva; DM: diabetes mellitus; DRC: doença renal crônica; EC: estudo de coorte; CT: ensaio clínico; 

DAC: doença arterial coronariana; EQ: estudo qualitativo; AF: atividade física; DCI: doença cardíaca isquêmica; 

RC: reabilitação cardíaca; HA: hipertensão arterial.  
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Em virtude do grande número de estudos e variáveis analisadas, para um melhor 

entendimento destes achados, os resultados foram categorizados em três grandes âmbitos 

referentes aos fatores relacionados ao paciente, aos profissionais e ao sistema organizacional de 

saúde.  

Fatores relacionados ao paciente 

Os fatores relacionados ao paciente correspondem às características individuais, 

circunstâncias de vida e contexto no qual o paciente vive, que interferem nas práticas do 

autocuidado. É a categoria mais estudada nos artigos encontrados e engloba inúmeros fatores 

como dados sociodemográficos, características da doença, conhecimento sobre a doença, fatores 

sociais, motivacionais, espirituais, emocionais e psicológicos. Esses fatores serão abordados, na 

tentativa de se explicar a participação do indivíduo no processo do automanejo. 

Na busca da literatura, todos os estudos que associaram o Indice de massa corporal (IMC) 

à ativação do automanejo ou adesão ao tratamento corroboraram entre si. O achado unanime foi 

que um menor IMC ou ser eutrófico estava ligado à um melhor automanejo. A mudança no estilo 

de vida e engajamento na atividade física são algumas das práticas de controle das doenças 

crônicas que inferem diretamente no automanejo, fato que pode explicar essa correlação negativa 

com o excesso de peso13, 22, 24,34,39.  

Também houve convergência nos estudos quanto ao fator raça, concluindo que a raça 

negra apresenta uma tendência à menor ativação do automanejo e aderência ao tratamento16,18,19. 

Fatores históricos e sociais podem estar ligados a estes resultados, apontando a necessidade de 

um maior esforço das equipes de saúde na busca da diminuição dessa disparidade e de um maior 

apoio às políticas públicas que envolvam a equidade na saúde. 

Quanto ao fator idade, os estudos divergiram em suas conclusões. Em pacientes com 

DPOC, a idade avançada foi correlacionada com uma diminuição da ativação para a 

autogestão24,39. Já em pacientes com IC, houve associação entre a idade avançada e maior adesão 

ao tratamento30. Um estudo apresentou ainda, que não houve relação entre o preditor idade e a 

autoeficácia cardíaca22. Estas divergências podem ser explicadas devido à gama de fatores que 

estão associadas à idade, que sofre influência direta da função cognitiva, da forma que o 
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indivíduo vive, do apoio familiar e até mesmo da cronicidade da doença e de comorbidades 

associadas, não sendo uma variável consistente quando analisada de forma independente. 

A maioria dos estudos constataram que um maior conhecimento da doença está 

correlacionado a um melhor autocuidado21,29,33, sendo que em apenas um estudo, não foi 

observado relação entre estas variáveis22.  Isso pode ser explicado, pois neste último estudo, a 

avaliação do termo conhecimento da doença, se referia a fisiopatologia, causas e tratamento da 

doença, apresentando uma visão mais biológica do tema, enquanto que nos outros estudos, os 

questionários que abordaram o conhecimento da doença, tinham referência à sintomatologia da 

doença, com termos mais gerais e de fácil interpretação22. Essa contradição de resultados 

evidencia a importância da escolha de um instrumento de avaliação padronizado e validado para 

resultados mais fidedignos à pergunta norteadora da pesquisa. 

Um estudo com pacientes crônicos identificou que um menor número de comorbidades 

está associado a um engajamento de autogestão fraco13,25. Rodriguéz-López et al.37 por sua vez, 

observaram um maior índice de adesão ao tratamento nos pacientes com patologias associadas. 

Um maior autocuidado também foi visto quando pacientes com IC apresentavam insuficiência 

renal crônica11, ou uma classificação da função renal mais grave37. Em sua maioria, os autores 

acreditam que maior número de comorbidades e doenças associadas estão relacionadas à uma 

maior experiência e vivência com cuidados de saúde, fazendo com que o paciente lide melhor 

com a própria doença. 

Pacientes que apresentam em sua rotina diária o monitoramento dos sintomas e possuem 

conscientização dos fatores de risco de sua doença estão mais propensos a reconhecer seus 

sintomas e apresentarem melhor autoeficácia19,22,31. Esta prática simples deve ser incentivada pela 

equipe de saúde, uma vez que reflete em uma maior certeza e eficácia das ações a serem tomadas 

para o controle dos sintomas por parte do paciente, reduzindo o número de idas à emergência e 

exacerbações27.    

Dois estudos observaram o vínculo empregatício como preditor da autoeficácia 

cardíaca22,33. Este achado levanta hipóteses, pois estes pacientes que trabalham tendem a ter um 

menor nível de incapacidade funcional, que permite a manutenção de um emprego, e pode ainda 

estar relacionado à um maior nível de interação social, capaz de gerar uma maior percepção dos 

seus sintomas e estímulos a praticas regulares de autocuidado.   
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Não houve correlação entre o nível cognitivo e a autogestão em pacientes com DPOC. A 

cognição não se associou de forma independente com as habilidades de autogestão, sendo 

influenciadas dependendo da forma que o individuo vive, se sozinho ou não, pois aqueles que 

referiram viver sozinhos, apresentaram uma pior autogestão17. 

Apesar de não se ter visto associação entre o estado civil e a autoeficácia22, o fato de viver 

sozinho foi associado a um engajamento de autogestão fraco em pacientes crônicos13. A ausência 

de um cuidador também se mostrou como uma barreira pessoal que dificulta a adesão ao 

tratamento e reflete em uma menor ativação do automanejo33,34.  

O pouco apoio familiar e menores níveis de suporte social são fatores que interferem 

negativamente na adesão ao tratamento30,31. O apoio social de amigos, familiares e convívio com 

pessoas que apresentam a mesma doença foram considerados facilitadores sociais para a 

continuidade nas práticas de autogestão do DPOC26. Esses achados incentivam práticas como 

grupos sociais e de reabilitação, pois promovem identificação, interação e estímulo para 

manutenção das atividades, além de melhor qualidade de vida e prazer em sua rotina diária, sendo 

capazes de gerar até mesmo mudanças na forma de como o paciente lida com a própria doença.  

Entender a relação paciente-cuidador, também foi considerada relevante para se entender 

o autocuidado.  O tipo de relação não conjugal foi um determinante para maiores contribuições 

do cuidador no incentivo do automanejo. Geralmente este tipo de cuidador não mora com o 

paciente, sendo necessário maiores estímulos e contribuições para a manutenção do autocuidado, 

diferente de membros da família que assumem o papel de responsáveis pela maioria dos 

cuidados, tornando o paciente passivo nesse processo, descaracterizando o automanejo12. 

O fator pessoal e motivacional é determinante sobre a forma de pacientes com DPOC se 

autogerenciarem35. A falta de motivação foi uma das principais barreiras individuais 

encontradas26,38. A falta de crença no benefício do tratamento ou dos efeitos da medicação foi 

relatado como um fator importante para a adesão e teve correlação moderada com o 

autocuidado10,29,33. Ter uma percepção mais negativa da doença se correlacionou negativamente 

com o automanejo13. Esta relação entre motivação e crenças se torna clara quando se entende que 

o automanejo da doença depende de ações diárias de cuidado e acreditar nestas ações são 

necessárias para que haja adesão e vontade de incorporá-las ao seu estilo de vida. 
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Os níveis de ansiedade e depressão apresentam uma relação inversa com o automanejo14. 

Outros estudos também abordaram o fator depressão e concluiram sua associação com um 

engajamento de autogestão fraco13,23,30, 31.  

Foi constatada uma correlação positiva entre espiritualidade e adesão ao tratamento, 

apesar da magnitude da correlação ser relativamente fraca11. A espiritualidade é um conceito 

amplo e complexo, talvez por isso a dificuldade de se haver correlações mais consistentes. O 

estudo sugere que as crenças espirituais influenciam as crenças da saúde, fato que poderia levar à 

uma melhor prática do autocuidado.  

A personalidade foi um fator abordado por dois estudos selecionados. Em pacientes 

cardiopatas verificou-se que traços das personalidades impulsiva, instável, anti-social e 

esquizotípica estão relacionadas a menores índices de autoeficácia14. A conscienciosidade 

(meticulosidade) apresentou uma associação positiva com a adesão em pacientes asmáticos. Isso 

mostra uma tendência de indivíduos que possuam traços ligados à disciplina e organização a 

terem uma maior facilidade na adesão e práticas de automanejo15, e que essas mesmas práticas 

podem sofrer influência negativa quando estes traços de personalidade estão voltados para 

características como instabilidade, impulsividade ou que apresentem dificuldade de 

socialização14. 

Fatores de nível de sistema organizacional 

Apenas um estudo abordou os fatores relacionados ao sistema organizacional da saúde e 

sua relação com o automanejo. Um estudo qualitativo ao tentar entender os fatores que afetam a 

autogestão da DPOC constatou, que no geral, os fatores relacionados à inconsistência de 

caminhos de referência e as amplas variações de diferentes ferramentas de planejamento de 

autogestão foram reconhecidos por quase todos os participantes como um fator que afetou a 

forma como se envolveram na autogestão. Apontando ainda que as dificuldades de 

encaminhamento e demora entre as consultas também se relacionaram a uma menor ativação para 

a autogestão e desestímulo às práticas de adesão35. 

Fatores relacionados aos profissionais 
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A falta de empatia com a equipe de saúde devido a constantes mudanças de profissionais, 

conflitos devido ao atendimento recebido em diferentes serviços e a baixa disponibilidade de 

profissionais de saúde para ouvir, representaram barreiras na adesão ao tratamento crônico da 

doença cardíaca isquêmica33. Assim, evidencia-se a importância de uma boa relação entre 

paciente e equipe para um engajamento e eficácia do automanejo.  

Além de tentar estabelecer uma boa relação com o paciente, implementar estratégias 

educativas também faz parte das ações dos profissionais para gerar um melhor autocuidado.  

Nesse contexto, surge a alfabetização em saúde que é definida como a capacidade que os 

indivíduos têm de obter, processar e compreender as informações básicas e os serviços 

necessários para tomar decisões apropriadas em relação à sua saúde. Indivíduos com baixa 

alfabetização em saúde apresentaram metade da taxa de adesão em comparação àqueles com 

alfabetização adequada, o que afetaria diretamente nos índices de automanejo18. Associado à esta 

ideia, foi visto que pacientes que apresentam educação específica em sua doença de base, 

apresentaram uma melhor autoeficácia, levando a menores índices de hospitalização e melhor 

controle de exacerbações22. 

A educação continuada se mostrou capaz de influenciar positivamente no automanejo20. 

Ao verificar os efeitos de intervenções educativas em pacientes cardiopatas, observou-se uma 

melhora do conhecimento sobre a doença, mais habilidades para desempenhar o autocuidado e 

mais adesão ao tratamento28,32. Logo, esses efeitos reforçam a importância do papel do 

profissional nas práticas de adesão e manutenção do automanejo. 

Um estudo envolvendo pacientes com DPOC de uma comunidade chinesa situada em 

Vancouver concluiu que intervenções educacionais culturalmente apropriadas são capazes de 

promover melhora na capacidade de gerenciar exacerbações, autoeficácia e autogerenciamento de 

sintomas. A amostra deste estudo foi dividida em grupos referentes à forma de confecção do 

material educativo. Todos os materiais foram confeccionados no idioma de origem da amostra, 

diferindo quanto à linguagem utilizada (profissional e leiga). Apesar de todos os grupos de 

intervenção terem obtido melhores níveis de automanejo, o grupo que apresentou melhores 

resultados foi o que abordou uma linguagem profissional. Esse fato foi explicado pelos próprios 
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participantes da pesquisa, que revelaram sentir-se mais seguros e relataram maior confiança nas 

informações obtidas por um médico/profissional da saúde36.   

Nos diversos estudos incluídos nesta revisão, os fatores pessoais e individuais 

conseguiram explicar apenas uma pequena porcentagem da totalidade do autocuidado, 

evidenciando que grande parte dos processos precisam ser melhor esclarecidos. Para se chegar a 

completude do reconhecimento dos fatores que interferem no automanejo, é necessário a 

abordagem de todos os âmbitos que compreendem o individuo, o sistema e a relação de todos 

estes a outros fatores que ainda podem nem terem sido abordados. Mais estudos relacionados ao 

sistema organizacional e profissional são necessários para melhor interpretação dos resultados 

encontrados.  

Devido à grande complexidade e a quantidade de âmbitos que o termo automanejo 

engloba, quantificar e analisar essa variável se faz de forma bastante heterogênea nos estudos. 

Não há definição ou mensuração universalmente aceita, ou ainda protocolos que demostrem 

superioridade na avaliação do automanejo, sendo difícil a comparação entre os estudos.  

Apesar da dificuldade em estabelecer um consenso, um dos principais objetivos das 

intervenções de autogestão é a mudança de comportamento positiva e sustentada entre os 

pacientes. Entender os fatores que influenciam essa prática se faz necessário, a fim de se ter 

parâmetros para realização de intervenções direcionadas e efetivas e até mesmo identificar grupos 

de risco para uma menor autogestão, dando subsídios para que a equipe de saúde possa interferir 

de forma precoce nesses grupos e a partir disto estabelecer um automanejo que seja capaz de 

interferir positivamente na vida dos indivíduos com doenças cardiopulmonares. 

 

CONCLUSÃO  

 O presente estudo identificou diversos fatores que se associaram com o automanejo nas 

doenças cardiopulmonares crônicas. Fatores relacionados ao paciente (IMC, raça, idade, 

conhecimento da doença, comorbidades, monitoramento dos sintomas, vínculo empregatício, 

nível cognitivo, estado civil, viver sozinho, presença de um cuidador, apoio familiar, suporte 

social, fatores motivacionais, crenças, níveis de ansiedade e depressão, espiritualidade e 

personalidade), fatores no nível de sistema organizacional e fatores relacionados aos profissionais 

(relação profissional-paciente, educação continuada, alfabetização em saúde e intervenções 
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educacionais) compuseram estes achados, sendo pilares para um melhor entendimento do 

automanejo. No entanto, os próprios estudos deixam claro, que muitas destas variáveis precisam 

ser melhor estudadas, principalmente aquelas referentes ao sistema organizacional e fatores 

relacionados aos profissionais, que apresentam lacunas importantes na literatura.  
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artigos 
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Instruções para contribuintes 

 

A Ciência & Saúde Coletiva publica debates, análises e resultados de pesquisa sobre temas 

específicos considerados relevantes para a saúde pública, bem como artigos para discussão 

e análise dos tópicos de arte na área e subáreas, mesmo que não sejam diretamente 

relacionado ao tema central sob escrutínio. A revista é publicada mensalmente e pretende 

enfrentar os desafios, procurando consolidar e promover uma atualização contínua das 

tendências de pensamento e práticas em saúde pública em diálogo com a agenda 
contemporânea de Ciência e Tecnologia. 

 

  

Diretrizes para a organização de questões temáticas 

 

Dentro da diversidade das revistas na área, a marca da Ciência & Saúde Coletiva Journal é 

o foco temático em linha com a vocação da ABRASCO para realizar um estudo 

aprofundado, bem como promover e divulgar debates acadêmicos e discussões entre pares 

em questões consideradas importantes e relevantes e destacar o desenvolvimento 
histórico da saúde pública no Brasil. 

As edições temáticas estão programadas em torno de quatro modos de submissão: 

 Por Termo de Referência enviado por professores / pesquisadores na área de saúde 

pública (espontaneamente ou sugerido pelos Editores em Chefe) quando 
consideram relevante examinar um determinado assunto em maior profundidade. 

 Por Termo de Referência enviado pelos coordenadores de pesquisas inéditas e 

abrangentes relevantes para a área, nos resultados apresentados na forma de 

artigos nas diretrizes descritas acima. Nestas duas primeiras abordagens, os 
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Termos de Referência são avaliados em seu mérito e relevância científica pelos 
Editores Associados do Jornal. 

 Por convocação pública para trabalhos anunciados em uma página na revista e 

coordenada por Editores convidados. Nesse caso, os Editores convidados acumulam 

a tarefa de selecionar os artigos de acordo com seu escopo para ser julgado pelo 
mérito por árbitros. 

 Por Organização Interna dos Editores Internos em Casa, reunindo artigos não 

solicitados sob um título relevante dentro dos critérios já descritos. 

O prazo de referência deve conter: (1) título (mesmo provisório) da edição temática 

proposta; (2) o nome (ou nomes) do (s) Editor (es) de Convidado; (3) justificação 

resumida em um ou dois parágrafos sobre a proposta do ponto de vista dos objetivos, 

contexto, significado e relevância para a Saúde Pública; (4) uma lista dos dez artigos 

propostos já com os nomes dos autores convidados; (5) a proposta com o texto 

consistente em uma opinião ou entrevista com alguém que tenha autoridade na discussão 
sobre o assunto; e (6) proposta de uma ou duas sinopses de livros que abordam o tema. 

Por decisão editorial, o número máximo de artigos escritos pelo mesmo autor em uma 

edição temática não deve exceder três, como primeiro autor ou co-autor. 

É enfaticamente sugerido aos organizadores que eles enviem contribuições de autores de 

várias instituições nacionais e de contribuintes estrangeiros. Quanto a qualquer outra 
forma de apresentação, essas edições aceitam textos em espanhol, inglês e francês. 

  

Recomendações para a apresentação de artigos 

 

Recomenda-se que os artigos apresentados não apenas abordem questões de interesse 

local, seja restritas ao plano descritivo. As discussões devem apresentar uma análise 

ampliada que situa a especificidade da pesquisa ou revisa os achados no cenário da 

literatura nacional e internacional sobre o assunto, deixando clara a natureza original da 
contribuição que o artigo oferece. 

O diário da C & SC adota as "Regras para a submissão de artigos propostos para 

publicação em revistas médicas", do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, 

cuja versão em português é publicada no Rev Port Clin Geral 1997; 14: 159-174. O 

documento está disponível em vários sites na World Wide Web, tais como a título de 

exemplo, www.icmje.org ou www.apmcg.pt/document/71479/450062.pdf . Recomenda-se 
um exame minucioso do texto pelos autores. 

Seções da publicação 

Editorial : esta é a responsabilidade dos redactores em chefe ou editores convidados e 

não deve conter mais de 4.000 caracteres com espaços. 

Artigos temáticos: estes devem conter resultados empíricos, experimentais e conceituais 

de pesquisa e análises sobre o assunto em questão. Os textos de pesquisa não devem 
exceder 40 mil caracteres com espaços. 

 

http://www.icmje.org/
http://www.apmcg.pt/document/71479/450062.pdf
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Artigos Temáticos Livres : estes devem ser de interesse para a saúde pública mediante 

a apresentação gratuita de autores através da página do jornal. Devem ter as mesmas 

características que os artigos temáticos, ou seja, até 40.000 caracteres com espaços, com 

resultados de pesquisa e análises atuais e avaliações de tendências teóricas, metodológicas 
e conceituais da área. 

Artigos de revisão : estes devem consistir em textos exclusivamente baseados em fontes 

secundárias, submetidos a métodos de análise temática ou não solicitada teórica, que não 
possuem mais de 45.000 caracteres com espaços. 

Opinião : textos que expressam uma posição qualificada de um ou vários autores ou 

entrevistas realizadas com especialistas sobre o assunto em discussão na revista; eles não 
devem exceder 20.000 caracteres com espaços. 

Sinopses : análise crítica de livros relacionados ao campo temático da saúde pública, 

publicado nos dois anos anteriores, cujo texto não deve exceder 10.000 caracteres, 

incluindo espaços. Os autores da sinopse devem incluir os detalhes de referência 

completos do livro no início do texto. As referências citadas em todo o texto devem 

respeitar as mesmas regras que os artigos. No momento da submissão da sinopse, os 

autores devem inserir uma reprodução de alta resolução da capa do livro em formato jpeg 
como anexo no sistema. 

Letras : com depoimentos e sugestões sobre o que foi publicado em números anteriores 

da revista (não mais de 4.000 caracteres com espaços). 

Nota : O limite máximo de caracteres deve levar em conta os espaços e incluir texto e 

bibliografia . O resumo e as ilustrações (figuras e tabelas) são considerados 
separadamente. 

  

Apresentação de manuscritos 

 

1. Os originais podem ser redigidos em português, espanhol, francês e inglês. Os textos em 

português e espanhol devem apresentar o título, resumo e palavras-chave no idioma 

original e em inglês. Textos em francês e inglês devem ter o título, resumo e palavras-

chave no idioma original e em português. As notas de rodapé ou notas no final do artigo 

não serão aceitas. 

2. Os textos devem ser de dois espaços, em Times New Roman com um tamanho de fonte 

de 12, com margens de 2,5 cm, no formato MS Word e enviado apenas por correio 

eletrônico ( http://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo ) de acordo com as diretrizes do 
site. 

3. Os artigos publicados devem ser propriedade do jornal C & SC , cuja reprodução total ou 

parcial seja proibida em qualquer meio, seja ele impresso ou eletrônico, sem a permissão 

prévia dos editores em chefe da Revista. A publicação secundária deve indicar a origem da 
publicação original. 

4. Os artigos submetidos à C & SC não serão oferecidos simultaneamente a outras revistas. 

5. As questões éticas relacionadas com as publicações de pesquisa envolvendo seres 

http://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo
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humanos são da exclusiva responsabilidade dos autores e devem estar em conformidade 

com os princípios contidos na Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial 
(1964, revisada em 1975, 1983, 1989, 1989). , 1996 e 2000). 

6. Os artigos devem ser submetidos com autorização para reproduzir material previamente 

publicado, use ilustrações que possam identificar pessoas e transferir direitos autorais e 
outros documentos. 

7. Os conceitos e opiniões expressos nos artigos, bem como a precisão e validade das 

cotações são de responsabilidade exclusiva dos autores. 

8. Os textos são, em geral, (mas não necessariamente) divididos em seções com as seções 

de título Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, com a inclusão de subposições em 

algumas seções às vezes sendo necessárias. Os títulos e legendas das seções não devem 

ser organizados com numeração progressiva, mas com características gráficas (maiúsculas, 

diminuição da margem, etc.). 

9. O título não deve ter mais de 120 caracteres com espaços e um resumo com um máximo 

de 1400 caracteres, incluindo espaços (incluindo palavras-chave), que devem especificar o 

escopo, objetivos, metodologia, abordagem teórica e os resultados da pesquisa ou 

investigação . Imediatamente abaixo do resumo, os autores devem indicar não mais do que 

cinco (5) palavras-chave. Chamamos a atenção para a importância da clareza e 

objetividade na redação do resumo, o que certamente provocará o interesse do leitor no 

artigo e as palavras-chave que ajudarão na indexação múltipla do artigo. As palavras-chave 

no idioma original e em inglês devem ser incluídas no DeCS / MeSH 
( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/ e http://decs.bvs.br/ ). 

Autoria 

1. As pessoas designadas como autores devem ter participado da elaboração dos artigos, de 

modo que possam assumir a responsabilidade pública pelo conteúdo. A qualificação como 

autor deve assumir: a) a concepção e design ou análise e interpretação de dados; b) 

redação do artigo ou revisão crítica; e c) aprovação da versão a ser publicada. As 

contribuições individuais de cada autor devem ser especificadas no final do texto (por 

exemplo, LMF trabalhou no projeto e texto final e a CMG trabalhou na pesquisa e 
metodologia). 

2. O artigo deve ter até oito autores no cabeçalho. Os outros serão incluídos no final do 

artigo. 

Nomenclatura 

1. As regras para a nomenclatura da saúde pública / saúde comunitária, bem como 

abreviaturas e convenções adotadas nas disciplinas especializadas, devem ser 
rigorosamente respeitadas. As abreviações devem ser evitadas no título e no resumo. 

2. A designação completa a que uma abreviatura se refere deve preceder a sua primeira 

aparição no texto a menos que seja uma unidade de medida padrão. 

Ilustrações                                                                                                                       

1. O material ilustrativo do diário C & SC inclui tabelas (elementos demonstrativos, como 

números, medidas, porcentagens, etc.), gráficos (elementos demonstrativos com 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/
http://decs.bvs.br/
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informações textuais), gráficos (demonstração esquemática de um fato e suas variações), 

figuras (demonstração esquemática de informações por meio de mapas, diagramas, 

fluxogramas, bem como por meio de desenhos ou fotografias). Deve ter em mente que a 

revista é impressa apenas em uma cor, a saber, preto, e se o material ilustrativo estiver 

colorido, ele será convertido em escala de cinza. 

2. O número de materiais ilustrativos não deve exceder cinco por artigo, com exceções 

relativas a artigos de sistematização de áreas específicas de um campo temático. Nesse 

caso, os autores devem negociar com os editores em chefe. 

3. Todo o material ilustrativo deve ser numerado consecutivamente em algarismos arábicos, 

com suas respectivas legendas e fontes, e cada um deve ser atribuído um título 

breve. Todas as ilustrações devem ser citadas no texto. 

4. As tabelas e gráficos devem ser redigidos no mesmo programa usado na preparação do 

artigo (MS Word). 

5. Os gráficos devem estar no programa MS Excel, e os dados numéricos devem ser 

enviados em um programa separado do MS Word ou em outra planilha como texto, para 

facilitar o uso do recurso copiar e colar. Os gráficos gerados em um programa de imagem 

(Photoshop ou Corel Draw) devem ser enviados em um arquivo aberto com uma cópia em 
pdf. 

6. Os arquivos de figuras (por exemplo, mapas) devem ser salvos em (ou exportados para) 

o formato Illustrator ou Corel Draw com uma cópia em pdf. Esses formatos mantêm a 

informação vetorial, ou seja, mantêm as linhas desenhadas dos mapas. Se é impossível 

salvar nesses formatos, os arquivos podem ser enviados em formatos TIFF ou BMP, 

nomeadamente formatos de imagem que não retem a informação do vetor, o que afeta a 

qualidade do resultado. Se o formato TIFF ou BMP for utilizado, ele deve ser salvo na 

resolução mais alta (300 DPI ou mais) e tamanho maior (lado mais longo = 18cm). O 

mesmo se aplica ao material que está em forma de fotografia. Se os gráficos não puderem 

ser enviados em um meio digital, o material original deve ser enviado em boas condições 
para reprodução. 

Mensagens de agradecimento 

1. Quando estes são incluídos, eles devem ser colocados antes das referências 

bibliográficas. 

2. Os autores serão responsáveis por obter permissão por escrito das pessoas mencionadas 

nas mensagens de agradecimento, uma vez que os leitores podem inferir que essas pessoas 
concordam com os dados e conclusões alcançados. 

3. As mensagens de agradecimento pelo suporte técnico devem estar em um parágrafo 

separado de outros tipos de contribuição. 

Referências 

1. As referências devem ser numeradas consecutivamente de acordo com a ordem em que 

aparecem no texto. No caso de as referências serem de mais de dois autores, apenas o 
primeiro nome do autor deve ser citado no texto seguido por et al . 
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2. As referências devem ser identificadas por números árabes de sobrescrito, de acordo 
com os exemplos abaixo: 

Exemplo 1: "Outro indicador analisado foi a maturidade do PSF" 11 ... 

Exemplo 2: "Como adverte Maria Adélia de Souza4, a cidade ..." 

As referências citadas apenas em tabelas e figuras devem ser numeradas a partir do último 
número de referência citado no texto. 

3. As referências devem ser listadas no final do artigo em ordem numérica seguindo as 

normas gerais dos requisitos uniformes para manuscritos submetidos a revistas biomédicas 

( http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html ). 

4. Os nomes dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no Index 

Medicus ( http://www.nlm.nih.gov/ ). 

5. Os nomes de indivíduos, cidades e países devem ser citados no idioma original de 

publicação. 

Exemplos de como citar referências 

Artigos em revistas 

1. Artigo padrão (incluir todos os autores)  

Pelegrini MLM, Castro JD, Drachler ML. Equidade na alocação de recursos para a saúde: a 

experiência no Rio Grande do Sul, Brasil. Cien Saude Colet 2005; 10 (2): 275-

286. Maximiano AA, Fernandes RO, Nunes FP, Assis MP, Matos RV, Barbosa CGS, Oliveira-

Filho EC. Uso de medicamentos veterinários, pesticidas e produtos químicos relacionados 

em ambientes hídricos: demandas, considerações regulatórias e riscos para a saúde 
humana e ambiental. Cien Saude Colet 2005; 10 (2): 483-491. 

2. Instituição como autor  

The Cardiac Society of Australia e Nova Zelândia. Teste de estresse no exercício 

clínico. Diretrizes de segurança e desempenho. Med J Aust 1996; 164 (5): 282-284 

3. Sem indicação de autoria do  

câncer na África do Sul [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15. 

4. Problema com o suplemento  

Duarte MFS. Maturação física: uma revisão da literatura com especial atenção às crianças 
brasileiras. Cad Saude Publica 1993; 9 (Suplemento 1): 71-84. 

5. Indicação do tipo de texto, se necessário  

Enzensberger W, Fischer PA. Metrônomo na doença de Parkinson [carta]. Lancet 1996; 347: 

1337. 

Livros e outras monografias 

6. Pessoa  

singular como autor Cecchetto FR. Violência, cultura e poder . Rio de Janeiro: FGV; 2004. 

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª edição. São 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/
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Paulo, Rio de Janeiro: Hucitec, Abrasco; 2004. 

7. Organizador ou compilador como autor  

Bosi MLM, Mercado FJ, compiladores. Pesquisa qualitativa em serviços de 

saúde . Petrópolis: Vozes; 2004. 

8. Instituição como autor  

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Controle de 

plantas aquáticas por meio de pesticidas e produtos químicos relacionados. Brasília: DILIQ / 
IBAMA; 2001. 

9. Livro capítulo  

Sarcinelli PN. A exposição de crianças e adolescentes a pesticidas. Em: Peres F, Moreira JC, 

organizadores. É medicina ou veneno . Pesticidas, saúde e meio ambiente. Rio de Janeiro: 
Fiocruz; 2003. p. 43-58. 

10. Resumo nos Anais dos Congressos  

Kimura J, Shibasaki H, organizadores. Avanços recentes em neurofisiologia 

clínica. Procedimentos do 10º Congresso Internacional de EMG e Neurofisiologia 

Clínica, 1995 15 a 19 de outubro, Kyoto, Japão. Amesterdão: Elsevier; 1996. 

11. Trabalhos completos publicados em eventos científicos  

Coates V, Correa MM. Características de 462 adolescentes grávidas em São 

Paulo. Em: Anais do V Congresso Brasileiro da adolescência , 1993; Belo Horizonte. p. 581-
582. 

12. Dissertação e tese  

Carvalho GCM. O financiamento público federal do Sistema Unificado de Saúde 1988-
2001 [tese]. Londres: Escola de Saúde Pública; 2002. 

Gomes WA. Adolescência, desenvolvimento puberal e sexualidade : nível de informação de 

adolescentes e professores de escolas municipais em Feira de Santana - BA 
[dissertação]. Feira de Santana (BA): Universidade Estadual de Feira de Santana; 2001. 

Outros trabalhos publicados 

13. Artigo de jornal  

Novas técnicas de reprodução assistida permitem a maternidade após os 40 anos de 

idade. Jornal do Brasil , 2004 31 de janeiro; p. 12  

Lee G. Hospitalizações ligadas à poluição do ozônio: o estudo estima 50 mil admissões 
anualmente. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A: 3 (col. 5). 

14. Material audiovisual  

HIV + / AIDS: os fatos e o futuro [videocassete]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book, 1995. 

15. Documentos legais  

Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Atua sobre as condições de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento de serviços relevantes e 
outros assuntos. Diário Oficial da União 1990; 19 de setembro 

Material prévio ou não publicado 

Leshner AI. Mecanismos moleculares de dependência de cocaína. N Engl J Med Próxima 
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1996. 

Cronemberg S, Santos DVV, Ramos LFF, Oliveira ACM, Maestrini HA, Calixto N. 

Trabeculectomia com mitomicina C em pacientes com glaucoma congênito refratário. Arq 

Bras Oftalmol. Próxima 2004. 

Material eletrônico 

16. Artigo em formato eletrônico  

Morse SS. Fatores no surgimento de doenças infecciosas. Emergência Infect Dis [revista na 

Internet] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1 (1): [cerca de 24 p.]. Disponível 

em: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 

Lucena AR, Velasco e Cruz AA, Cavalcante R. Estudo epidemiológico do tracoma na 

comunidade de Chapada do Araripe - PE - Brasil. Arq Bras Oftalmol [serial na 

internet]. 2004 Mar-Abr [acessado 2004 Jul 12]; 67 (2): [cerca de 4 p.]. Disponível 
em: http://www.abonet.com.br/abo/672/197-200.pdf 

17. Monografia em formato eletrônico  

CDI, dermatologia clínica ilustrada [CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia 
Group, produtores. 2ª ed. Versão 2.0. San Diego: CMEA; 1995. 

18. Programa de computador 

Hemodinâmica III: os altos e baixos da hemodinâmica [programa de computador]. Versão 

2.2. Orlando (FL): sistemas educacionais computadorizados; 1993 

O processo de revisão do manuscrito é uma revisão pelos pares. 

Os artigos serão revisados por três pares reconhecidos por sua produção e pesquisa 

científica, de instituições superiores no Brasil e no exterior. Após as correções necessárias e 

possíveis sugestões, o documento deve ser aceito se dois pares apresentarem uma 

declaração favorável; o artigo será rejeitado se duas avaliações par pares forem 

desfavoráveis.  

 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
http://www.abonet.com.br/abo/672/197-200.pdf

