
Escala de Autocuidado Para Angina Crônica – Versão Brasileira 
 
 

Todas as respostas são confidenciais. 

Para responder a essas perguntas, pense em como você tem se sentido no último mês ou 
desde que conversamos pela última vez.  

SEÇÃO A: 

Algumas orientações comuns dadas a pessoas com angina crônica estão listadas abaixo. 

Com que frequência você realiza as seguintes atividades? 
 

 Nunca ou 

raramente 

Às 

vezes Frequentemente 
Sempre ou 

diariamente 

1.Comparece a 

consultas com 

médicos ou 

enfermeiros? 

1 2 3 4 

2.Toma aspirina ou 

outro anticoagulante? 

1 2 3 4 

3.Verifica sua 

pressão? 

1 2 3 4 

4.Pratica exercícios 

por 30 minutos? 

1 2 3 4 

5.Toma seus remédios 

conforme receita? 

1 2 3 4 

6.Solicita alimentos 

com pouca gordura 

quando faz refeições 

fora de casa ou quando 

visita outras pessoas? 

1 2 3 4 

7.Usa um sistema para 

ajudá-lo a lembrar de 

tomar os remédios? 

Por exemplo, usa um 

porta-comprimidos ou 

lembretes? 

1 2 3 4 

8.Come frutas e 

vegetais? 

1 2 3 4 

9.Evita fumar e/ou 

fumantes? 

1 2 3 4 

10.Tenta perder peso 

ou controlar o peso? 

1 2 3 4 

 

SEÇÃO B: 



A angina crônica pode se manifestar como dor no peito, pressão no peito, azia ou 

queimação,  sensação de peso, falta de ar ou fadiga.  

 

Você teve algum desses sintomas de angina no último mês? Circule um número 

0) Não 

1) Sim 

 

11.Se você teve algum  desses sintomas de angina no último mês,...  

(circule um número) 

 Não tive 

nenhum 

sintoma 

Não 

reconheci 

o sintoma 

Não 

reconheci 

rapidamente 

Reconheci 

com certa 

rapidez 

Reconheci 

rapidamente 

Reconheci 

muito 

rapidamente 

Com que rapidez você 

reconheceu o sintoma 

como sendo de doença 

cardíaca? 

N/A 0 1 2 3 4 

 

Abaixo estão listadas ações praticadas por pessoas que têm angina crônica. Se você tem 

angina, qual é a probabilidade de você tentar realizar alguma dessas ações? 
 
(circule um número para cada cuidado) 

 Nenhuma 

probabilidade   

pouco 

provável 

Provável Muito 

provável 

12.Alterar o seu nível de 

atividade (diminuir o 

ritmo, descansar) 

1 2 3 4 

13.Utilizar nitroglicerina 

(se você não tiver 

prescrição de 

nitroglicerina, pule este 

item) 

1 2 3 4 

14.Ligar para o seu 

médico ou enfermeiro 

para receber orientações 

1 2 3 4 

15.Tomar uma aspirina 1 2 3 4 

 

 

16.Pense em uma ação que você tentou realizar na última vez que teve sintomas de 

angina   
(circule um número) 

 Não 

tentei 

Não 

tenho 

Tenho 

alguma 

Tenho 

certeza 

Tenho 

muita 



nada certeza certeza certeza  

Que grau de certeza 

você teve de que a ação 

ajudou ou não ajudou? 

0 1 2 3 4 

 
 

SEÇÃO C:  

Em geral, quanto você confia que consegue:  

 Não 

confiante 

Um pouco 

confiante 

Muito 

confiante 

Extremamente 

confiante 

            17.Manter-se sem 

sintomas? 
1 2 3 4 

18.Seguir as 

orientações sobre o 

tratamento que 

recebeu? 

1 2 3 4 

19.Reconhecer as 

mudanças na sua 

saúde? 

1 2 3 4 

20.Avaliar a 

importância dos seus 

sintomas? 

1 2 3 4 

21.Fazer algo que 

alivie os seus 

sintomas? 

1 2 3 4 

22.Avaliar a eficácia 

de um cuidado? 
1 2 3 4 
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