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RESUMO 

LOPES, S. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: Análise do impacto de fatores 

clínicos, psicológicos e psiquiátricos. 2020. 148 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

A Doença Pulmonar Obstrutivo Crônica (DPOC) é uma doença crônica e progressiva 

que provoca o comprometimento do sistema respiratório, com presença de sintomas 

clínicos, além de prejuízos na qualidade de vida do indivíduo, como a limitação física, 

perda de funcionalidade na vida diária e a presença de comorbidades psicológicas. O 

objetivo geral do estudo é investigar as associações entre as variáveis clínicas da doença 

e as variáveis psicológicas e psiquiátricas em uma amostra de pacientes com DPOC e 

compará-los com um grupo controle de sujeitos sem a doença respiratória (GC) e entre 

os subgrupos de gravidade dos parâmetros espirométricos e sintomatológicos da DPOC 

(VEF1, CVF, Tosse, Dispnéia, Saturação de O2 e Estadiamento). A amostra total foi 

composta por 90 participantes, sendo 40 do grupo DPOC e 50 do grupo GC, pareados 

por idade e sexo. Para a avaliação dos aspectos clínicos foram analisados os dados de 

exames de Espirometria e Escalas de Dispnéia, Tosse e Expectoração. Para a avaliação 

psicológica foram aplicados os seguintes instrumentos: Questionário Sobre a Saúde do 

Paciente PHQ-9 para avaliação de sintomas de depressão; Inventário de Ansiedade 

Traço-Estado (IDATE-T); Escala de Autoestima de Rosemberg (EAR); Brief Cope e 

Escala de Vivências Afetivas e Sexuais dos Idosos (EVASI). Os dados foram 

analisados, por meio de estatística descritiva e de testes de comparação de grupo (x2, t 

de Student). O nível de significância adotado foi de p=0,05. Os resultados apontaram 

para associação da DPOC com prejuízos funcionais nos pacientes com DPOC, com 

maior necessidade de ajuda para atividades domésticas, menor participação social e 

lazer; presença de comorbidades clínicas (cardiopatia e baixo IMC) e foram observadas 

presença de diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nos indicadores 

de depressão, ansiedade e baixa autoestima, com maiores médias no grupo clínico, 

indicando maior gravidade desses sintomas. No que diz respeito às vivências sexuais / 

afetivas e utilização de recursos de enfrentamento, os grupos não diferiram 

significativamente entre si. Não foram verificadas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos de maior e menor gravidade dos parâmetros 

espirométricos e sintomatológicos, com exceção da Dispnéia, que teve maior 

associação com indicadores de depressão e baixa autoestima. Desse modo, os achados 

corroboram dados da literatura prévia e analisa de forma conjunta múltiplas variáveis 

psiquiátricas e psicológicas dos pacientes com DPOC, proporcionando uma 

compreensão de forma integrada do impacto dessa patologia e favorecendo condutas 

terapêuticas e preventivas.   

 

 

Palavras – Chaves: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônico, Transtornos Psicológicos, 

Qualidade de Vida. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

LOPES, S. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Impact Analysis of Clinical, 

Psychological and Psychiatric Factors. 2020. 148 p. Dissertation – Faculty of 

Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a chronic and progressive disease 

that causes impairment of the respiratory system, with the presence of clinical 

symptoms, as well as impairments in the individual's quality of life, such as physical 

limitation, loss of functionality in daily life and the presence of psychological 

comorbidities. The overall aim of the study is to investigate the associations between 

clinical disease variables and psychological and psychiatric variables in a sample of 

COPD patients and to compare them with a control group of subjects without 

respiratory disease (CG) and between subgroups of severity of the spirometric and 

symptomatic parameters of COPD (VEF1, CVF, Cough, Dyspnea, O2 Saturation, and 

Grade). The total sample consisted of 90 participants, 40 from the COPD group and 50 

from the CG group, matched for age and gender. For the evaluation of clinical aspects, 

data from spirometry and dyspnea, cough and expectoration scales were analyzed. For 

the psychological evaluation, the following instruments were applied: PHQ-9 Patient 

Health Questionnaire to evaluate depression symptoms; State-Trait Anxiety Inventory 

(STAI-T); Rosemberg Self-Esteem Scale (EAR); Brief Cope and Scale of Affective and 

Sexual Experiences of the Elderly (EVASI). Data were analyzed using descriptive 

statistics and group comparison tests (x2, t de Student). The significance level adopted 

was p = 0.05. The results pointed to the association of COPD with functional 

impairment in COPD patients, with greater need for help with domestic activities, lower 

social participation and leisure time; clinical comorbidities (heart disease and low BMI) 

and statistically significant differences were observed between the groups in the 

indicators of depression, anxiety and low self-esteem, with higher means in the clinical 

group, indicating greater severity of these symptoms. Regarding sexual / affective 

experiences and use of coping resources, the groups did not differ significantly from 

each other. No statistically significant differences were found between the groups with 

higher and lower severity of spirometric and symptomatic parameters, except for 

Dyspnea, which was more associated with depression indicators and low self-esteem. 

Thus, the findings corroborate data from the previous literature and jointly analyze 

multiple psychiatric and psychological variables of COPD patients, providing an 

integrated understanding of the impact of this pathology and favoring therapeutic and 

preventive approaches. 

 

 

Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Psychological Disorders, Quality 

of Life. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: Aspectos Gerais 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória 

comum, prevenível e tratável, caracterizada pela presença de sintomas respiratórios 

persistentes e pela limitação do fluxo de ar, associadas à resposta inflamatória crônica das 

vias aéreas, gerada pela exposição à partículas ou gases nocivos. Dessa maneira, a 

resposta inflamatória exacerbada à longo prazo, pode causar alterações estruturais no 

pulmão, como o estreitamento e obstrução das pequenas vias aéreas com inflamação e 

muco (bronquite crônica) e a destruição do parênquima pulmonar (enfisema). Estas 

alterações podem provocar a redução da tração elástica que mantém as vias aéreas distais 

abertas, causando seu fechamento precoce, principalmente durante a expiração e 

resultando em obstrução ao fluxo aéreo, desencadeando os sintomas principais da DPOC, 

como a tosse, dispnéia (falta de ar) e a expectoração (VESTBO ET AL, 2013; POSTMA, 

BUSH & VAN DEN BERGE, 2015; GOLD, 2019).  

Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento da DPOC, tais como: 

poluição em ambientes abertos e fechados; as exposições e inalações ocupacionais 

(resultados de exposição à gases de metal, produtos químicos e queima de madeira, 

combustíveis fósseis e biomassa); fator genético (como a deficiência de alfa-1 

antitripsina), a má formação ou problemas no crescimento do pulmão; a exposição crônica 

à fumaça de cigarro; a pneumonia infantil e outras doenças que afetam as vias aéreas, 

como a asma crônica e tuberculose (GOLD, 2019).  

Todos estes fatores acima citados aceleram o processo de degradação pulmonar, 

de acordo com o tempo de exposição.  No entanto, o mais importante fator que leva ao 

desenvolvimento da DPOC é o tabagismo (responsável por 80 a 90% de todas as mortes 

relacionadas com essa doença), que agrava consideravelmente a destruição do tecido 

pulmonar, provocando a redução da capacidade funcional do pulmão (CAMPOS, 2013; 

NATIONAL CENTER FOR CHRONIC DISEASE PREVENTION AND HEALTH 

PROMOTION, 2014; FORUM OF INTERNATIONAL RESPIRATORY SOCIETIES, 2017; 

GOLD, 2019). A literatura aponta que o risco do grupo dos fumantes de dois maços de 

cigarros/dia em desenvolver DPOC é aproximadamente 4,5 vezes maior que o de não 

fumantes (MEIRELLES, 2009). De acordo com Rosemberg (2002) e Pamplona e Mendes 
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(2009) os fumantes passivos também estão expostos aos efeitos maléficos das substâncias 

tóxicas do cigarro e também acabam sofrendo prejuízos na estrutura e na função 

pulmonar.   

 Dados de prevalência indicam que a DPOC afeta mais de 200 milhões de pessoas 

no mundo e, dentre estas, 65 milhões sofrem da doença em grau moderado / grave 

(FORUM OF INTERNATIONAL RESPIRATORY SOCIETIES, 2017). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 3 milhões de pessoas morreram em 

decorrência da DPOC em 2012, representando cerca de 6% de todas as mortes 

globalmente. Foi estimada como a quinta causa principal de morte no mundo em 2010, a 

quarta em 2016 (atrás das doenças cardíacas, do câncer e da doença cerebrovascular) e é 

esperada que, em 2020, ela venha a ocupar a terceira posição, devido ao aumento do 

tabagismo nos países em desenvolvimento, juntamente ao envelhecimento da população 

(PESSOA & PESSOA, 2009; MOLINARI ET AL, 2016; GOLD, 2019). 

Aproximadamente 90% das mortes atribuídas à DPOC ocorrem em países de renda baixa 

e média, cujas populações encontram-se mais exposta aos fatores de risco para a DPOC 

e contam com menor acesso aos serviços de saúde e tratamento adequado (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2018).  

No Brasil, segundo dados disponíveis do Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), foram mais de 1 milhão de óbitos registrados diretamente relacionados com 

a DPOC, entre 1980 a 2016 (DATASUS, 2018). Cruz & Santos (2019) realizaram um 

estudo de revisão sistemática da literatura com metanálise para estimar a prevalência de 

DPOC no Brasil e verificaram que essa prevalência excedeu a média das regiões do 

mundo, com a ocorrência de 19% (IC 95%: 14% a 24%), sendo este índice superior aos 

11,4% (IC 95%: 8,4% a 15%) estimados para a população mundial e aos 15,2% (IC 95%: 

14,9% a 15,5%) estimados para região das Américas, configurando a DPOC como uma 

condição grave com um impacto substancial no sistema público de saúde brasileiro. A 

literatura, de forma geral, aponta que a DPOC é um problema de saúde global, com graves 

repercussões econômicas e sociais, além de constituir-se, no plano individual, uma causa 

importante de incapacidade e de baixa qualidade de vida dos pacientes e seus cuidadores 

(CAVALCANTE & BRUIN, 2009, CEDANO ET AL., 2012; GOLD, 2019).   

Para se diagnosticar e determinar o nível de gravidade da DPOC, é necessária a 

realização de espirometria, que é um dos exames utilizados para avaliar a função 
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pulmonar (volume e capacidades) e que auxilia na prevenção e diagnóstico de afecções 

pulmonares. Por meio dela, verificam-se os volumes inspirados e expirados, as 

capacidades e os fluxos respiratórios. A idade avançada, a história de tabagismo e a 

exposição ambiental são fatores que afetam a função respiratória e que se refletem na 

espirometria (Pereira, 2002). A relação Volume Expiratório Forçado (VEF) / Capacidade 

Vital Forçada (CVF) menor que 0,7 do previsto, após o uso de broncodilatador (BD) 

confirma o diagnóstico de DPOC, na presença de fatores de riscos ambientais ou na 

presença de aspectos clínicos compatíveis, como dispnéia, tosse crônica e produção de 

muco. A gravidade da obstrução brônquica, combinada com o grau de dispnéia e com o 

número de exacerbações da doença verificada no ano anterior, definem a gravidade da 

DPOC que pode ser classificada em quatro níveis (leve, moderada, grave e muito grave), 

de acordo com os parâmetros recomendados pela OMS, por meio das diretrizes da Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (VESTBO ET AL, 2013; 

FERNANDES ET AL, 2017; GOLD, 2019).   

A DPOC é uma doença primariamente do sistema respiratório. No entanto, com a 

sua progressão, vão se desenvolvendo outros prejuízos clínicos extrapulmonares, sendo 

atualmente considerada uma doença com efeitos sistêmicos, como perda de peso, 

alterações nutricionais, bem como a disfunção de musculatura esqueléticas.  Além disso, 

a literatura aponta que as comorbidades mais comuns nos pacientes com DPOC são 

doença cardiovascular, disfunção musculoesquelético, síndrome metabólica, 

osteoporose, depressão, ansiedade e câncer de pulmão (DOURADO ET AL, 2006; 

CAMPOS, 2013; FERNANDES ET AL, 2017, GOLD, 2019). Para guiar o tratamento, 

devem ser considerados, além da gravidade da obstrução, a presença de sintomas, a 

presença de comorbidades e o impacto no estado geral de saúde dos pacientes, que tem 

sido relacionado à piora da qualidade de vida do paciente com DPOC. 

 Dessa maneira, a avaliação do paciente não deve considerar apenas as 

consequências da doença no aspecto físico, mas também as suas vivências, as suas 

características pessoais, as limitações funcionais e todos os aspectos que interagem com 

a vida do indivíduo. Medidas de saúde específicas vem sendo usadas para avaliar os 

pacientes com DPOC, no entanto, estas estão centradas na avaliação das consequências 

da doença e de aspectos específicos da saúde dos pacientes e raramente têm em conta os 
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fatores psicossociais (LAIZO, 2009; SANTOS, ROSA & BATTAGIN, 2009; AVŞAR & 

KAŞIKÇI, 2010).  

Nesse sentido, destacar-se-á os principais aspectos relacionados aos fatores 

psicossociais da DPOC. 

 

 

1.2 Comorbidades psíquicas associadas à DPOC 

 

1.2.1 Depressão 

A depressão, juntamente com a ansiedade, é uma das comorbidades mais comuns 

no contexto da DPOC e estão associadas a um risco aumentado de exacerbações, 

hospitalização e pior estado geral de saúde e prognóstico do tratamento da DPOC (GOLD, 

2019; PHAN ET AL.,2019). A depressão pode levar ao aumento da mortalidade, redução 

da adesão ao tratamento da DPOC e, se não tratada, tem um impacto negativo no 

desempenho físico, energia, comportamento social e utilização de assistência médica (Li 

et al, 2019).  

 A revisão de Araujo & Araujo (2013) aponta que em pacientes com DPOC grave, 

a prevalência da depressão varia entre 10-42%, sugerindo que essa taxa seja comparável 

e até mais alta do que a encontrada para doenças como câncer, AIDS, cardiopatias e 

nefropatias crônicas. O estudo indica que tais índices se elevam ainda mais em pacientes 

com história recente de exacerbação aguda (19,4-50,0%) e nos dependentes de oxigênio 

(62%). Os autores também destacam que outras variáveis associadas ou não ao quadro de 

DPOC também ampliam o risco para depressão como a incapacidade física, índice de 

massa corpórea baixo, dispneia grave, volume expiratório forçado no primeiro segundo 

menor do que 50% do predito, baixa qualidade de vida, presença de comorbidades, morar 

sozinho, sexo feminino, persistência do tabagismo e baixo nível socioeconômico. O 

estudo de Voogd et al (2009) encontrou evidências de que os sintomas depressivos são 

um fator prognóstico independente para mortalidade entre pacientes com DPOC estável, 

mesmo após ajustes para outros fatores de risco como idade, sexo e capacidade de 
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exercícios, reafirmando a importância e necessidade de se considerar esses aspectos no 

tratamento do paciente.  

Atlantis et al. (2013) realizaram uma revisão sistemática de literatura com 

metanálise e avaliaram as associações bidirecionais entre transtornos emocionais 

(depressão ou ansiedade) e a DPOC. Os resultados desse estudo indicaram que pacientes 

com DPOC e depressão tem um aumento de 31% no risco de exacerbações dos sintomas 

respiratórios e um aumento de 83% no risco de mortalidade. Em contrapartida, 

verificaram que indivíduos com DPOC tem de 55% a 69% de aumento no risco para o 

desenvolvimento da depressão, confirmando essa associação bidirecional e destacando a 

importância do rastreamento dessa combinação de comorbidades, cujo diagnóstico e 

tratamento oportuno podem afetar favoravelmente o prognóstico da DPOC. 

A revisão de literatura de Norwood (2007) sobre a etiologia da depressão na 

DPOC, indicou que a depressão pode ocorrer em pacientes com DPOC, como 

consequência dos vários fatores envolvidos em sua fisiopatologia, incluindo 

predisposição genética, exposição a perdas e estressores, bem como o dano direto ao 

cérebro mediado pelos efeitos fisiopatológicos da doença respiratória crônica. Nesse 

aspecto fisiológico, alguns estudos tentaram verificar a possível associação entre a maior 

gravidade da DPOC, traduzida por hipoxemia e/ou hipercapnia, e uma maior prevalência 

de depressão, porém essa relação ainda é pouco descrita na literatura. Brunoni, Leal & 

Olmos (2011) apontam a hipótese da DPOC como fator de risco para o desenvolvimento 

de depressão, sugerindo que a hipoxemia crônica pode levar a uma menor produção de 

neurotransmissores, como a noradrenalina e a dopamina. Além disso, tanto a depressão 

quanto a DPOC, têm sido associadas a processos que comprometem a microvasculatura 

do cérebro, a ocorrência de dano oxidativo e alterações bioquímicas na membrana celular, 

que podem interferir na transdução eficaz da sinalização de neurotransmissores no 

sistema nervoso central (NORWOOD, 2007, PELGRIM ET AL., 2019).  

Em contrapartida, outros estudos sugeriram que várias modalidades de tratamento 

frequentemente usadas na DPOC podem causar efeitos colaterais no sistema nervoso 

central, aumentando o risco do paciente desenvolver comorbidades psiquiátricas. Mais 

especificamente, os corticosteróides inalados ou sistêmicos, usados em tratamento de 

longo prazo ou em exacerbações agudas, podem causar irritabilidade, inquietação e 

alterações de humor, além de efeitos colaterais de mania, depressão, perda de memória e 
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psicoses, bem como manifestações físicas como ganho de peso (PUTMAN-CASDORPH 

& MCCRONE, 2009; PELGRIM ET AL., 2019). 

 No aspecto geral, os estudos da literatura mostram que a presença de depressão 

em pacientes com DPOC está associada a um pior estado de saúde geral, aumento do 

risco de mortalidade, maior necessidade de hospitalizações, manutenção do hábito de 

fumar, presença de comorbidades clínicas, alterações na qualidade do sono, 

empobrecimento do funcionamento físico e social, com consequente perda da qualidade 

de vida e diminuição da sua adesão ao tratamento (BELLIA ET AL., 2003; MAURER 

ET AL.,2008; SCHNEIDER ET AL., 2010; ARAUJO & ARAUJO, 2013; DE GODOY, 

2013, LI ET AL., 2019).  

Outros estudos também apontam para uma relação recíproca entre a depressão, o 

tabagismo e a DPOC, desenvolvendo-se um círculo vicioso, no qual o transtorno de 

humor pode contribuir para a instalação, manutenção e aumento do hábito de fumar que, 

por sua vez, contribui para a progressão da doença respiratória crônica, cujos prejuízos 

globais na funcionalidade e na qualidade de vida geral do indivíduo podem manter ou 

agravar o quadro depressivo (RONDINA, GORAYEB & BOTELHO, 2003; 

MEIRELLES, 2009, GOODWIN ET AL., 2011, LOU ET AL., 2014; PELGRIM ET AL., 

2019). 

Outro aspecto importante foi indicado pelo trabalho realizado por Katz et al. (2010) 

que apontou a relação entre a deficiência vivenciada pelo paciente com DPOC no 

desenvolvimento das atividades de vida diária e o aumento nos sintomas de depressão. 

Ainda no aspecto psicológico, em decorrência de todas essas limitações, os pacientes 

apresentam sentimentos de tristeza, culpa por não poderem manter suas vidas como antes, 

medo da morte e sentimentos de desamparo. Outros estudos observaram que o desamparo 

foi fator preditivo no desenvolvimento de exacerbações em DPOC (OMACHI ET AL.; 

2010, LAURIN ET AL., 2012). Dessa maneira, a literatura indica que a DPOC pode 

contribuir para o estabelecimento ou agravamento da depressão que, por sua vez 

desempenha um papel importante na piora do quadro de DPOC e na qualidade de vida do 

paciente (NORWOOD, 2007; SCHNEIDER ET AL., 2010; BRUNONI, LEAL & 

OLMOS, 2011; SAMPAIO ET AL, 2019).  

Considerando que a depressão, se não tratada, aumenta o risco de ideações e 

tentativas de suicídio, Sampaio et al (2019) realizaram um estudo de revisão de literatura 
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com metanálise e concluíram que os pacientes com DPOC têm probabilidade de suicídio 

de 1,9 vezes maior do que os indivíduos não portadores da doença, requerendo a atenção 

das equipes de saúde para a prevenção do suicídio e o tratamento adequado do transtorno 

depressivo em pneumopatas crônicos. 

 Por conta dessa inter-relação entre a DPOC e a depressão, diversos estudos 

apontam para a dificuldade no diagnóstico clínico da depressão pelo fato de ambas 

possuírem uma série de sintomas comuns, sendo muitas vezes a depressão pouco 

diagnosticada e não tratada (PUTTMAN-CASDORPH, 2009; DOYLE ET AL., 2013; 

MATTE ET AL., 2016). Entretanto, Araujo & Araujo (2013) ressaltaram que humor 

depressivo persistente e perda de interesse por atividades anteriormente prazerosas não 

devem ser atribuídos somente à doença pulmonar, sendo de suma importância fazer o 

diagnóstico diferencial, pois o sub-reconhecimento e sintomas de depressão não tratados 

têm efeitos deletérios sobre o funcionamento físico e interação social, aumentando fadiga 

e utilização de assistência à saúde em pacientes com DPOC 

 

 

 

 

1.2.2 Ansiedade 

 A ansiedade é definida na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos 

Transtornos Mentais (DSM-V, APA 2013) como uma antecipação apreeensiva de um 

futuro infortúnio acompanhada de uma sensação de disforia ou sintomas somáticos de 

tensão. No aspecto psicológico, encontram-se dois conceitos distintos: a ansiedade-

estado, referente a um estado emocional transitório, caracterizado por sentimentos 

subjetivos de tensão que podem variar em intensidade ao longo do tempo, e a ansiedade-

traço, a qual se refere a uma disposição pessoal, relativamente estável, a responder com 

ansiedade a situações estressantes e uma tendência a perceber um maior número de 

situações como ameaçadoras (SPIELBERG, 1970). 

 O transtorno de ansiedade clínica, entre os pacientes com DPOC, tem uma 

prevalência que varia entre 10-55%, de acordo com a revisão sistemática de literatura de 

Willgoss & Yohannes (2013), que avaliou um total de oito estudos e que também 

indicaram uma ocorrência de outros transtornos ansiosos (Transtorno de Ansiedade 
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Generalizada, Transtorno de Pânico com e sem agorafobia, Fobia social e Transtorno de 

Stress Pós Traumático) em maior proporção em indivíduos com DPOC comparados com 

a população em geral. Um estudo de coorte prospectivo encontrou que a DPOC estava 

associada com um maior risco de ansiedade em uma análise multivariada (OR=1,85; IC 

95% 1,07 a 3,18), sendo esse risco aumentado pela maior gravidade da DPOC, incluindo 

maior grau de dispnéia. Também foi verificado que indivíduos com DPOC e com 

ansiedade basal tiveram maior risco de exacerbação da doença pulmonar, em relação 

aqueles sem ansiedade (HR 1,39; IC 95% 1,01 a 1,90) (EISNER ET AL., 2010). Esses 

estudos concluíram que maiores níveis de ansiedade levam ao aumento da gravidade da 

DPOC que, por sua vez, afeta adversamente o estado geral de saúde do indivíduo. 

 A literatura comprova a associação entre anormalidades respiratórias e transtornos 

de ansiedade, a partir do próprio mecanismo fisiológico do organismo que integra o 

funcionamento dos sistemas respiratório, circulatório e neurológico. Sikter et al. (2007) 

aponta que o aumento acentuado do ritmo respiratório (hiperventilação) provoca a 

diminuição do nível sangüíneo de dióxido de carbono, que tem um efeito imediato sobre 

a circulação cerebral. Essa hipocapnia causa uma vasoconstrição imediata levando à 

hipóxia cerebral, provocando efeitos como a tonteira e as perturbações visuais. Os 

principais sintomas mais comuns descritos na literatura médica como resultantes da 

hiperventilação afetam os sistemas cardiovasculares (palpitações, taquicardia, dor 

precordial), neurológicos (tonteira, alteração da consciência, parestesias), respiratórios 

(falta de ar, dor torácica, respiração curta), gastrointestinais (disfagia, dor epigástrica, 

distensão abdominal), musculoesque1éticos (dores musculares, tremores, enrijecimento 

das extremidades), psicológicos (ansiedade e medo) e mal estar geral, como fadiga, 

fraqueza, exaustão e sonolência (LUM, 1975). Considerando que a DPOC provoca a 

degradação dos capilares alveolares e restrições do fluxo aéreo, isso leva à indução da 

hipoxemia que, por sua vez, eleva os níveis de dióxido de carbono e podem ativar o centro 

respiratório do tronco encefálico, desencadeando ansiedade na tentativa de alertar o corpo 

sobre uma possível asfixia (MAJID & NADEEM, 2017). 

 Nos pacientes com DPOC, a literatura ressalta que a dispnéia tem um papel 

importante na associação da ansiedade com a doença, pela ativação instintiva dos 

mecanismos fisiológicos da hiperventilação, piorando a sensação de falta de ar. Tal 

experiência é extremamente angustiante para o paciente e está frequentemente 
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acompanhada de sintomas de pânico ou ansiedade, pois o medo de morrer sufocado está 

sempre presente (SMOLLER ET AL., 1996, HANANIA & O’DONNELL, 2019; 

SIGURGEIRSDOTTIR ET AL., 2019). Dessa maneira, esses autores apontam que a 

hiperventilação induzida pelo estresse produz sintomas que predispõem as pessoas a 

interpretá-los erroneamente como uma ameaça à vida, caso elas não estejam cientes das 

consequências da hiperventilação. A interpretação equivocada desses sintomas aumenta 

o medo e ativa o sistema nervoso autônomo, resultando no aumento da freqüência 

respiratória que eliminará mais CO2 e intensificará os sintomas hipocápnicos. A 

hiperventilação tem sido considerada como uma causa, um correlato e uma consequência 

dos ataques de pânico presentes em paciente com DPOC (CARVALHO ET AL., 2007; 

SARDINHA ET AL., 2009; FREIRE & NARDI, 2012, HANANIA & O’DONNELL, 

2019). 

 A literatura também destaca a existência da associação positiva entre transtornos 

de ansiedade, tabagismo e DPOC. A revisão bibliográfica de Malbergier & Oliveira 

(2005) indica uma prevalência de tabagismo entre indivíduos com transtornos de 

ansiedade em cerca de 47% (acima da população geral) e que transtornos como pânico e 

agorafobia têm prevalência aumentada em relação aos outros transtornos de ansiedade. É 

particularmente interessante a relação do tabagismo com a ansiedade e o transtorno do 

pânico, devido à sua associação com alterações no padrão respiratório, provocando 

hipoxemia e hipocapnia, que são consequências semelhantes àquelas provocadas pela 

sintomatologia da DPOC.  

 Nesse sentido, o consumo do tabaco pode estar vinculado a uma prática que 

pacientes consideram útil no controle das crises de ansiedade e pânico, provavelmente 

relacionado à percepção de efeitos sedativos da nicotina através da mobilização do 

sistema adrenérgico. Dessa maneira, fumantes se utilizam do tabaco para aliviar sintomas 

de abstinência e, assim, associam o ato ao alívio da ansiedade, tendendo a recorrer ao 

tabaco em situações de estresse (MALBERGIER & OLIVEIRA, 2005; ZARGHAMI ET 

AL., 2018). Dessa maneira, pode-se deduzir que o tabagismo mantido como possível 

medida de controle dos sintomas de ansiedade em indivíduos com quadro de doença 

respiratória, possibilita o agravamento da sintomatologia clínica da DPOC que, por sua 

vez, pode disparar crises de pânico ou desenvolver sintomas ansiosos por conta da 
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dispneia e/ou crises de exacerbações da doença respiratória, criando-se outro círculo 

vicioso com o tabagismo (PELGRIM ET AL., 2019).  

 Em função dos sintomas de ansiedade e do temor da dispnéia, os pacientes com 

DPOC evitam fazer esforço físico, muitas vezes desistindo de realizar muitas atividades 

por medo de começarem a sentir falta de ar, acentuando-se seu descondicionamento físico 

e, estabelecendo um ciclo vicioso de agravamento constante da dispnéia, além da restrição 

funcional do paciente e comprometimento de aspectos sociais e de sua qualidade de vida 

geral (MCBURNEY ET AL., 2014; HANANIA & O’DONNELL, 2019). Nesse aspecto, 

um estudo exploratório das experiências de pacientes com DPOC com ansiedade indicou 

que estes podem sentir-se envergonhados por sua falta de ar, e também por sintomas de 

ansiedade somáticos, como a transpiração excessiva e incontinência urinária 

(WILLGOSS & YOHANNES, 2011). O estudo de Hanania & O’Donnell (2019) indica 

a necessidade de ajudar os pacientes com DPOC a superar o medo de sentir dispneia 

durante ou em emancipação à atividade física, auxiliando no manejo dos sintomas 

respiratórios, no controle da ansiedade, promovendo a melhora no condicionamento 

respiratório e na qualidade de vida.   

 Outro impacto negativo dos transtornos emocionais foi apontado por Miraviltles 

et al. (2018), que apontou a possibilidade de pacientes com transtorno de ansiedade e 

depressão avaliarem inadequadamente suas queixas somáticas (exagerando ou 

minimizando a importância dos sintomas), o que por sua vez, pode levar a uma 

diminuição na eficácia do tratamento e a um pior prognóstico de doenças somáticas, 

destacando-se a importância do reconhecimento, diagnóstico correto e do tratamento 

desses transtornos emocionais, sobretudo nos pacientes com DPOC. 

 

 

1.2.3 Abuso de Substâncias 

 Substâncias psicoativas são substâncias naturais ou sintéticas que alteram o 

comportamento, a consciência, o humor e a cognição, atuando no sistema nervoso central, 

podendo ser classificadas, em termos de seus efeitos neurológicos, em estimulantes 

(produzem estados de euforia, aumento de energia e do estado de alerta, aumento da 

atividade motora e estimulação cardiovascular), depressores (produzem distintos graus 
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de relaxamento, sedação, sonolência ou anestesia pela inibição do sistema cerebral de 

vigília) ou alucinógenos (agem produzindo alteração perceptuais no sistema nervoso 

central). As definições de termos relacionados ao uso de substâncias psicoativas podem 

ser classificadas em ordem crescente de riscos à saúde: uso prejudicial, uso perigoso, 

intoxicação (dano agudo) e abuso de substância (OMS, 2004). 

 O Transtorno por Uso de Substâncias está englobado no manual de classificação 

dos transtornos mentais (DSM V) como um transtorno que envolve um padrão patológico 

de comportamentos em que o indivíduo continua a usar a susbstância, apesar de 

experimentar problemas significativos relacionados ao uso da mesma. Isso ocorre, por 

conta da ativação do sistema de recompensas do cérebro (sistemas mesolímbico e 

mesocortical) induzindo um aumento brusco e exacerbado de dopamina no núcleo 

accumbes, produzindo sensações de prazer. A ativação pode ser tão intensa que o 

indivíduo anseia cada vez mais pela substância e negligenciam  ou até mesmo abandonam 

as atividades normais do cotidiano (sociais, ocupacionais e recreativas) para obtê-la e usá-

la, caracterizando a dependência química e podendo levar também ao fenômeno da 

tolerância, no qual o indivíduo precisa aumentar progressivamente a dose da droga para 

produzir o efeito desejado, e à síndrome de abstinência, que são um conjunto de efeitos 

físicos inconvenientes quando o uso é interrompida, ambos levando à manutenção e o 

agravamento do consumo da substância (APA, 2013; PUPULIM ET AL. 2015; 

FOMIGONI ET AL. 2017).  

 O impacto deste transtorno não afeta só o aspecto físico do indivíduo, mas também 

acarreta danos em níveis psicológicos, sociais, familiares e econômicos A literatura já 

mostrou evidências da associação do abuso de substâncias com comorbidades 

psiquiátricas, sendo que a chance de indivíduos com transtorno por uso de substâncias 

apresentarem um ou mais transtornos mentais é quatro vezes maior do que pessoas que 

não usam substâncias. Além disso, dos transtornos possíveis, a depressão e ansiedade são 

as mais comuns e que, por sua vez, também se configuram em fatores de vulnerabilidade 

para o uso abusivo de substâncias (FRIDEL AT AL., 2019; SANTOS ET AL, 2019).  

 De uma forma mais global, o abuso de substância a longo prazo, também é 

considerado fator de risco para o desenvolvimento de doenças neurológicas, 

cardiovasculares, hepáticas, renais, pulmonares e doenças oncológicas, podendo inclusive 
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levar à morte precoce, além de estar também associada a problemas sociais, como 

violência e acidentes (SILVEIRA ET AL., 2003, SCHMIDT ET AL., 2011).  

 Mais especificamente para a DPOC, o tabagismo se configura no principal fator 

de risco para o desenvolvimento dessa doença. Foram identificadas mais de 4.720 

substâncias presentes na fumaça do cigarro, sendo consideradas altamente tóxicas e que 

podem influenciar o desenvolvimento da doença pulmonar, como os aldeídos, radicais 

livres, cetonas, ácidos orgânicos, amônia, acroleína, monóxido de carbono e óxido de 

nitrogênio. Além dessas substâncias, encontra-se também a nicotina, princípio ativo 

responsável por causar dependência química. Sabe-se que cigarro está relacionado com a 

ocorrência de mais de 50 doenças, sendo as mais incidentes o câncer de pulmão, DPOC 

e acidente vascular cerebral (ARAÚJO, 2009; SALES ET AL, 2019; PINTO ET AL, 

2019).  

 Além disso, uma revisão de literatura aponta associação positiva entre tabagismo 

e doença mental, tendo como uma hipótese explicativa, o fato de que os indivíduos fumam 

para aliviar sintomas da vida cotidiana como irritação, ansiedade, dificuldade de 

concentração, problemas com o sono, preocupação excessiva, obsessões e compulsões, 

humor depressivo e fobia. Por outro lado, o tabagismo pode desencadear depressão e 

ansiedade, já que o efeito psicoativo do tabaco altera os neurocircuitos do indivíduo 

(FLUHARTY et al., 2017). 

É importante destacar que, além do cigarro, outros tipos de fumo, como o 

cachimbo, narguilé e maconha também contribuem para causar e piorar a doença 

pulmonar. O estudo de Aldington et al. (2007) verificou que a maconha, por ser fumada 

sem filtro e com tragadas mais profundas que o cigarro, provoca uma maior inalação de 

partículas irritativas para as vias aéreas e os pulmões. Assim, o consumo de um cigarro 

de maconha seria equivalente de 2,5 a 5 cigarros comuns, em termos de obstrução do 

fluxo de ar, podendo levar a uma maior prevalência de sintomas respiratórios.  

Apoiando esses achados, Winhusen et al. (2019) verificaram que o 

desenvolvimento de DPOC nos sujeitos foi significativamente mais prevalente no grupo 

de indivíduos que consumiam maconha regularmente, em relação ao grupo controle 

(OR=1,56, IC 95% 1,38 – 1,76), ao sub-grupo usuário de tabaco (OR=1,44, IC 95%, 1,12 

– 1,73) e ao sub-grupo não usuário de tabaco (OR=2,17, IC 95% 1,50 – 3,13), sugerindo 
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que o risco de aparecimento de DPOC pelo uso regular de maconha é maior para os 

indivíduos que não são usuários de tabaco. 

Em relação a outros tipos de drogas, um estudo apontou que a exposição intensa 

e repetida à cocaína por fumo tem sido associada a um amplo espectro de complicações 

pulmonares, incluindo edema pulmonar, hemorragia alveolar difusa, exacerbações 

agudas de asma, pneumonia intersticial inespecífica e bronquiolite obliterante com 

pneumonia em organização e tuberculose (MANÇANO ET AL., 2008; SILVA ET AL., 

2018). Leece et al. (2013) verificaram que os sintomas respiratórios entre fumantes de 

crack na atenção primária à saúde foram predominantes (referidos por cerca de 95% dos 

participantes), sendo os sintomas principais o escarro preto (75%) e a falta de ar (65%). 

Foi encontrada uma taxa de 35% de incidência de DPOC nessa amostra de sujeitos, 

excedendo a prevalência regional do país do estudo (4,4%) em indivíduos acima dos 35 

anos. No entanto, os autores fizeram a ressalva de que a alta prevalência de tabaco e 

maconha também influenciaram, por atribuir sintomas respiratórios ao crack sozinho, 

indicando também os prejuízos do uso dessas substâncias.  

Além disso, outras substâncias de abuso muito comum entre jovens e estudantes 

(depois do álcool e o tabaco) são os inalantes, que podem ser classificados como 

quaisquer substâncias gasosas, líquidas, aerossóis ou até sólidas, administradas como 

gases ou vapores, gerando um efeito intoxicante, dependência e crise de abstinência. São 

encontrados em produtos cotidianos, como cola, solventes, propelentes e estão 

amplamente disponíveis. Além de provocar danos e sequelas aos sistemas nervoso e 

cardiovascular, a inalação crônica dessas substâncias pode provocar hipóxia pulmonar, 

pneumonia química, edema pulmonar, lesão das vias aéreas superiores e envenenamento 

por CO2 (SOUZA, PANIZZA & MAGALHÃES, 2016). 

Por fim, uma das substâncias mais consumidas no mundo atualmente, o álcool, 

aparentemente não tem uma ligação direta com as doenças pulmonares, porém muitas 

vezes o álcool é consumido simultaneamente a outras substâncias (como o cigarro e a 

maconha), principalmente entre adolescentes, jovens e estudantes universitários (RAMIS 

ET AL., 2012; RIBEIRO ET AL., 2017). Dessa forma, a literatura indica uma relação 

positiva entre esses usos, sendo que, devido ao fato do uso do tabaco aumentar durante o 

consumo de bebidas alcoólicas, sugere-se que o álcool estimule esse uso e desvie a 

atenção do usuário para o seu consumo. Assim, mais do que a quantidade, a frequência 
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do uso de álcool é um forte preditor ao consumo de tabaco, o que pode acabar sendo uma 

condição adjuvante para o desenvolvimento de DPOC (MCCABE ET AL., 2006; REED 

ET AL., 2007). 

De modo geral, por conta do abuso de substâncias (sobretudo uso de tabaco e 

outros fumos) estar associado ao agravamento do quadro clínico de DPOC, considera-se 

relevante a análise desses fatores para o planejamento do tratamento da doença pulmonar, 

sendo que a  principal medida fundamental engloba ações para a cessação do tabagismo 

e a redução de danos à saúde pela cessação do uso de outras substâncias, resultando em 

benefícios, como a redução das exacerbações e hospitalizações, redução dos sintomas 

respiratórios, melhora da qualidade de vida, melhora do controle das comorbidades e 

maiores chances de sobrevida (SALES ET AL., 2019). 

 

 

1.3 Aspectos Psicológicos associadas à DPOC 

 

 1.3.1 Autoestima 

 A autoestima representa um aspecto avaliativo do autoconceito e consiste num 

conjunto de pensamentos e sentimentos referentes a si mesmo. Trata-se, portanto, de uma 

orientação positiva (autoaprovação) ou negativa (depreciação) de voltar-se para si mesmo 

e, nesta concepção, a autoestima é a representação pessoal dos sentimentos gerais e 

comuns de autovalor (KERNIS, 2005; DINI, QUARESMA & FERREIRA, 2001; 

MOSQUERA & STOBÄUS, 2006). O nível baixo de autoestima se expressa pelo 

sentimento de incompetência, inadequação e incapacidade de enfrentar os desafios; o 

nível médio de autoestima é caracterizado pela oscilação do indivíduo entre o sentimento 

de aprovação e rejeição de si; e o nível elevado de autoestima consiste no autojulgamento 

de valor, confiança e competência (ROSENBERG, 1965). 

 A revisão de Hutz & Zanon (2011) define a autoestima como um construto 

correlacionado positivamente à satisfação de vida e, também, com indicadores de 

ajustamento emocional e utilização de estratégias de coping apropriadas. Nesse sentido, 
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os autores apresentam estudos demonstrando que alta autoestima pode indicar melhores 

níveis de saúde mental, habilidades sociais e bem-estar. Em contrapartida, a baixa 

autoestima está associada com humor negativo, percepção de incapacidade, delinquência, 

depressão, ansiedade social, transtornos alimentares e ideação suicida. 

  As doenças respiratórias crônicas trazem como consequências alterações da 

função pulmonar, dispneia e disfunção dos músculos esqueléticos periféricos. Tais fatores 

levam à intolerância ao exercício e à piora progressiva do condicionamento físico, 

chegando a limitar as Atividades de Vida Diária (AVD). A incapacidade física, a perda 

de produtividade e a piora da qualidade de vida agravam-se substancialmente com a 

progressão da doença, o que pode favorecer o isolamento social, ansiedade, depressão e 

dependência, que estão muitas vezes associados à perda da autoestima. Além disso, esses 

pacientes frequentemente apresentam alterações no peso e na composição corporal, 

fatores que também podem contribuir para sua limitação física e de autoimagem 

(ZANCHET, VIEGAS & LIMA, 2005; OLIVEIRA ET AL., 2015, MARCHIORO ET 

AL., 2019). 

 O estudo de Juth, Smith e Santuzzi (2008) verificou que baixos escores de 

autoestima em pacientes com doenças crônicas respiratórias e reumáticas foram 

importantes preditores de gravidade de estresse e de sintomatologia, indicando que, 

mesmo sob condições adversas da doença, a autoestima pode ser um fator de proteção 

que ameniza as complicações decorrentes dessas patologias. No trabalho de Barbieri et 

al. (2012) a baixa autoestima em pacientes pneumopatas crônicos foi correlacionada com 

o sentimento de incapacidade devido à situação de limitações físicas e condição de 

dependência de familiares, prejuízos no desempenho sexual e no relacionamento conjugal 

e alterações na imagem corporal. Outro estudo encontrou menor autoestima em pacientes 

com DPOC, em comparação com pacientes com asma, sugerindo que a autoestima pode 

diminuir com o aumento da gravidade da doença (HESSELINK ET AL., 2004). 

  Nessa mesma direção, Ninot et al. (2007) verificaram que a autoestima negativa 

dos pacientes com DPOC era influenciada por fatores como, a cronicidade do quadro 

clínico (maior exposição à prejuízos clínicos e limitações físicas tendem a piorar a 

autoavaliação desses indivíduos); o medo de dispneia, ansiedade e estratégias de 

enfrentamento passivo que incentivam a perda de um senso de si mesmo e as restrições 

nas funções da vida comum (trabalho, finanças, lazer, etc.) que aumenta a vulnerabilidade 
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para o isolamento social. Os autores sugerem ainda que as consequências de uma 

percepção fraca e negativa de si mesmo podem levar a maiores riscos de depressão, 

sedentarismo, dependência social, piora da qualidade de vida e abuso de medicamentos. 

Além disso, a percepção de que o estilo de vida é uma das principais causas da doença 

pode levar ao sentimento de culpa ou vergonha, o que aumenta o risco de baixa autoestima 

em fumantes com DPOC (PLAUFCAN, WAMBOLT & HOLM, 2012). 

 Em contrapartida, a autoestima positiva pode ser um fator protetivo no 

enfrentamento do processo de adoecimento. Dado que a autoestima influencia a 

experiência de afeto positivo ou senso de autovalor do indivíduo, o estudo de Lee & Way 

(2019) demonstrou que a autoestima foi um fator mediador dos benefícios à saúde em 

relação à presença de suporte social recebidos pelos indivíduos, contribuindo para reduzir 

a inflamação relacionada ao estresse. Além disso, o estudo de Oliveira et al. (2015) 

verificaram que atividades de socialização em pacientes com DPOC participantes de um 

programa de reabilitação pulmonar, também influenciaram positivamente em morbidades 

psicossociais, como ansiedade, depressão, estilos de personalidade como introversão, 

sensibilidade, força, somatização e hostilidade. Assim, os autores apontam para a 

relevância de promover atividades sociais como uma estratégia para o paciente 

ressignificar positivamente a sua autoimagem e autoestima. No entanto, a autoestima 

também pode sofrer a influência de transtornos emocionais, sendo que no estudo de 

(Ninot et al., 2007) os pacientes com DPOC tiveram seus índices de auto estima global 

aumentados durante o programa de reabilitação hospitalar, porém eles se mantiveram 

instáveis nos períodos em que os pacientes ficaram em casa,  e acabaram tendo os níveis 

de autoestima diminuídos, por conta do estado depressivo, da não realização dos 

exercícios domiciliares e da ocorrência de exacerbações do quadro de DPOC.  

 De forma geral, foram encontrados poucos estudos que exploram os aspectos 

relacionados à autoestima de pacientes com DPOC, sendo relevante a produção de 

conhecimentos desses aspectos para ampliar a compreensão do impacto da doença na 

forma como o paciente se vê, se percebe e se relaciona com o meio social e desenvolve a 

sua subjetividade. Nesse aspecto, dada a sua relação com o ajustamento psicossocial, a 

autoestima tem sido vista como um importante indicador de saúde mental e um fator 

relevante nas análises de crescimento e progresso nos países desenvolvidos (SBICIGO, 

BANDEIRA & DELL'AGLIO; 2010). Adicionalmente, a avaliação desta característica 
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pode ser considerada uma ferramenta importante na identificação e na prevenção de 

problemas psicológicos, o que pode ser de grande valia também para os pacientes com 

DPOC. 

  

 

 

 

 1.3.2 Afetividade e Sexualidade 

 A sexualidade é um processo natural, que obedece a uma necessidade fisiológica 

e emocional do indivíduo e que se manifesta de forma diferenciada nas diferentes fases 

do desenvolvimento humano. Trata-se de um fenômeno que visa o prazer, o bem estar, a 

valorização da autoestima e a busca de uma relação íntima, por meio da qual se 

compartilham o amor e o desejo com outra pessoa, para criar laços de união mais intensos 

(VIEIRA, COUTINHO & SARAIVA; 2016).  

 Dessa maneira, a sexualidade humana, diferentemente da encontrada em outros 

mamíferos, transcende o mero componente biológico, pois gera prazer 

independentemente do ciclo reprodutivo. Pode-se então pensar na resposta sexual humana 

em três dimensões: a biológica, a psicológica e a social, todas elas entrelaçadas entre si. 

A vida sexual de pessoas sadias é coordenada pela inter-relação de três sistemas: o 

neurológico, o vascular e o endocrinológico, portanto, qualquer alteração em algum 

destes sistemas pode, potencialmente, gerar descompassos na resposta sexual orgânica 

(MARQUES, CHEDID & ELZERIK, 2008). De forma mais ampla, a etiologia das 

disfunções sexuais é multifatorial e pode estar relacionada, dentre outros fatores, ao 

próprio processo de envelhecimento e à causas orgânicas, como a presença de doenças 

crônicas, que diminuem os níveis de testosterona, o interesse sexual e a função sexual, 

incluindo a função erétil (MARQUES, CHEDID & ELZERIK, 2008, COLLINS ET AL., 

2012).  

As doenças crônicas podem ter efeitos psicossociais secundários na vida de um 

casal e, no caso de uma condição que represente risco de vida, podem facilmente 

converter o esforço sexual em uma atividade perigosa repleta de ansiedade (ROLLAND, 

1994). Além disso, as dificuldades e os problemas sexuais dos indivíduos com DPOC 
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geralmente são poucos discutidos entre os casais, e menos ainda, com os médicos 

(KAPTEIN ET al., 2008). 

 Nesse sentido, múltiplos fatores convergem para causar problemas de 

sexualidade e intimidade em indivíduos que têm DPOC. Goodell (2007) aponta que, a 

sintomatologia clínica da DPOC como fadiga, falta de ar, tosse e depressão, são sintomas 

que podem prejudicar nas expressões da sexualidade e intimidade de várias maneiras. A 

fadiga, a diminuição da resistência física e da força muscular contribui para cansaço fácil 

e pode dificultar ou até impedir as tentativas físicas de atos sexuais que o indivíduo possa 

vir a ter; a falta de ar e o medo da falta aguda de respiração pode desencorajar o 

envolvimento em relações sexuais; a tosse pode ser vista como a interrupção, pouco 

atraente para o parceiro, e como um impedimento para a espontaneidade de expressão 

sexual do casal. Os efeitos dos sintomas tendem a se estender para o parceiro do indivíduo 

doente, o qual pode ter medo de agravar os sintomas (causando dano ou desconforto) por 

meio da atividade sexual. Além disso, a autora ressalta que a presença de disfunção erétil 

pode influenciar a satisfação com a sexualidade e intimidade em algumas pessoas que 

têm DPOC e seus parceiros.  

Aprofundando nesses aspectos, Collins et al. (2012) identificaram alta incidência 

de disfunção sexual (perda de interesse sexual, capacidade de atingir o climax e avaliação 

de prazer sexual) em pacientes com DPOC em comparação com homens da comunidade 

sem a doença respiratória e com idade semelhantes. Também verificaram o impacto 

negativo das disfunções sexuais na qualidade de vida dos pacientes com DPOC, estando 

possivelmente associados com menores expectativas de realização de atividade sexual 

(provavelmente pela idéia de que os sintomas respiratórios são permanentes), perda da 

imagem corporal positiva, e medo de lidar com o aspecto físico do sexo; levando os 

pacientes a terem uma abordagem passiva ou evitarem a sexualidade. Todos esses 

sentimentos negativos podem impedir que novos relacionamentos ocorram, causar 

constrangimento nos relacionamentos existentes e provocar sofrimento aos indivíduos 

com a DPOC e seus parceiros, sendo a sua sexualidade afetada pela doença crônica e não 

apenas o ato físico do sexo (VICENT & SINGH, 2007).  

Em relação à questão das disfunções sexuais, no estudo de Karadag et al. (2007) 

foi detectada uma taxa de disfunção erétil moderada e grave três vezes maior no grupo 

DPOC do que nos controles saudáveis, sugerindo um curso mais grave da disfunção erétil 
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em pacientes com DPOC e indicando que a inflamação crônica sistêmica é susceptível 

em desempenhar um papel nessa disfunção sexual em pacientes com DPOC. Outros 

mecanismos possíveis dessa relação seriam a hipóxia crônica, desequilíbrio hormonal, 

fraqueza muscular, intolerância ao exercício e medo da dispnéia (DIAS ET AL., 2017). 

Esses autores também destacaram que, apesar de ser um problema muito comum, com 

prevalência de aproximadamente 80%, a disfunção erétil é um problema subestimado em 

pacientes com DPOC, por conta dos problemas sexuais não serem um tópico de discussão 

entre pacientes e médicos. Também verificaram que a gravidade da disfunção erétil era 

mais elevada entre os pacientes com DPOC mais grave, o que pode ser devido à piores 

sintomas respiratórios, maior uso de medicamentos beta-bloqueadores e tiazidas, e maior 

frequência de comorbidades cardiovasculares, particularmente a hipertensão arterial e 

dislipdemia. Nesse sentido, o estudo verificou que os pacientes com DPOC e com 

disfunção erétil eram significativamente mais velhos, estavam mais deprimidos, tinham 

mais dispnéia, relataram maior impacto da DPOC em suas vidas e utilizavam mais 

frequentemente a oxigenioterapia de longo prazo.  

Um outro aspecto relevante a ser considerado, diz respeito às classes de 

medicamentos que podem causar reações sexuais físicas alteradas e libido diminuída em 

homens e mulheres, sendo que  muitos deles são de uso comum por pessoas que têm 

doença pulmonar, ressaltando a importância de se incluir os aspectos da sexualidade como 

parte do tratamento da doença respiratória crônica (GOODELL, 2007; DIAS ET AL., 

2017).  

De forma geral, o aparecimento de uma doença incapacitante desafia os limites 

emocionais e físicos do relacionamento de um casal, afetando a dinâmica de 

relacionamento, sua intimidade e afetividade. A intimidade pode ter uma variedade de 

significados para casais diferentes, dependendo de fatores como sexo, cultura, classe 

social e estágio do ciclo da vida, além de conterem atributos relevantes para casais que 

enfrentam problemas de saúde. Dessa forma, a intimidade pode ser protetiva quando 

inclui uma comunicação eficiente, o compartilhamento de sentimentos, interesses e 

amizade, segurança financeira, compartilhamento de responsabildiades e proteção mútua 

e resolução de problemas. Dessa forma, os casais se adaptam melhor quando aprendem a 

lidar com o processo de adoecimento e usam essa conciência de maneira capacitadora 

para viver mais plenamente do que restringir seu relacionamento. Isso significa revisar a 
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sua intimidade para incluir, ao invés de evitar, problemas de incapacidade e perda 

ameaçada, ajudando a minimizar o impacto negativo do quadro de adoecimento no 

relacionamento conjugal (ROLLAND, 1994).  

Pela busca na literatura, observou-se uma escassez de estudos específicos sobre 

sexualidade e afetividade em pacientes com DPOC, fazendo-se necessário ampliar o 

conhecimento nessa área, devido à importância desses aspectos na qualidade de vida do 

indivíduo portador da doença respiratória. 

 

 

 1.3.3 Coping (Estratégias de Enfrentamento) 

Originalmente, o coping foi definido como uma variável individual representada 

pelas formas como as pessoas comumente reagem ao estresse, determinadas por fatores 

pessoais, exigências situacionais e recursos disponíveis (FOLKMAN & LAZARUS, 

1980). Esses mesmos autores classificaram as estratégias de enfrentamento em dois tipos, 

dependendo de sua função, a saber: a) Coping focado no problema, que pode ser dirigido 

para uma fonte externa de estresse (ação que pode auxiliar na resolução da problemática) 

ou dirigida internamente (como o processo de reestruturação cognitiva para encarar o 

problema de forma mais adaptativa) e;  b) Coping focado na emoção, que tem por objetivo 

controlar a resposta emocional de estresse como tentativa de alívio da tensão. As 

estratégias de coping também podem ser divididas em adaptativas, caso sejam saudáveis 

e eficazes, ou desadaptativas, caso sejam prejudiciais para o próprio indivíduo ou para 

terceiros (ANTONIAZZI, DELL’AGLIO & BANDEIRA, 1998). 

Já no contexto de saúde, o coping pode ser definido como o conjunto de 

comportamentos e cognições que a pessoa utiliza para preservar tanto sua integridade 

física quanto psíquica, na busca do restabelecimento das deficiências funcionais 

reversíveis, ou mesmo na tentativa de compensar as deficiências irreversíveis (VURNEK, 

BULJAN & SITUM, 2007). Dessa forma, as estratégias de enfrentamento têm um papel 

mediador entre o paciente, a saúde e a doença (RAVAGNANI, DOMINGOS & 

MIYAZAKI, 2007).  



39 

 

As estratégias de enfrentamento que o indivíduo possui servem para que o 

paciente possa vir a ter uma qualidade de vida satisfatória, minimizando psicologicamente 

o ônus da doença, uma vez que ele precisa lidar com o estresse gerado pelo seu quadro 

de adoecimento, o que vai influenciar no modo como os pacientes vivenciarão as 

limitações nas suas atividades diárias (DE ABREU RAMOS-CERQUEIRA & 

CREPALDI, 2000). 

Particularmente nas doenças pulmonares crônicas, múltiplos fatores estão inter-

relacionados e podem influenciar a percepção que as pessoas têm sobre sua saúde e a 

qualidade de vida, interferindo em suas estratégias de enfrentamento (SILVA, SOUZA, 

FRANCIONI, MEIRELLES; 2005). Monninkhof et al. (2004) sugeriram que estilos de 

enfrentamento adequados são importantes para a autogestão da DPOC. Em contrapartida, 

a literatura também aponta que estilos de enfrentamento inadequados foram associados 

com sintomas de ansiedade e depressão, intolerância ao exercício e percepção negativa 

de saúde (MCCATHIE, SPENCE & TATE, 2002; STOILKOVA ET AL., 2013); maior 

nível de prejuízos na funcionalidade (SCHARLOO ET AL., 1998) e, em pacientes com 

DPOC avançada, a incapacidade de lidar com os efeitos de sua doença estava ligada ao 

aumento da mortalidade (ASHUTOSH, HALDIPUR & BOUCHER, 1997).  

Nesse sentido, os fatores estressores são enfrentados de acordo com o significado 

que o paciente lhe dá e sua saúde dependerá desse significado. Em situações avaliadas 

como modificáveis, o coping focalizado no problema tende a ser empregado, enquanto o 

coping focalizado na emoção tende a ser mais utilizado nas situações avaliadas como 

inalteráveis (FOLKMAN & LAZARUS, 1980). Dessa forma, as estratégias de 

enfrentamento são fatores gerenciáveis e modificáveis relacionados ao tipo de demandas 

e respostas psicológicas dos pacientes (LEE ET AL., 2013). 

Diversos estudos da literatura sugerem que as estratégias racionais (conhecer mais 

sobre a doença, seguir uma meta e planejamento de resolução de problemas) têm-se 

mostrado mais eficazes na garantia de uma percepção mais positiva de qualidade de vida, 

quando comparadas com as estratégias evitativas (negar a doença, agir como se ela não 

existisse) e emocionais (culpar-se, culpar outras pessoas), cujos efeitos são apenas 

temporariamente eficazes (ANTONIAZZI, DELL'AGLIO & BANDEIRA, 1998; 

SCHARLOO ET AL., 2000; SEIDL, TRÓCCOLI & ZANNON, 2001; NINOT ET AL., 
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2006; BERTOLIN, PACE, KUSUMOTA & RIBEIRO, 2008 E STOILKOVA ET AL., 

2013) 

O estudo de Ninot et al. (2007) sugeriu a influência da vulnerabilidade ao impacto 

dos eventos diários à instabilidade das reações comportamentais e emocionais dos 

pacientes com DPOC, sendo que eles tendiam a adotar estratégias de enfrentamento 

emocional e de esquiva, para diminuir situações precipitadas e evitar atividades 

incontroláveis, ficando mais restritos em muitas funções da vida comum e mais 

vulneráveis ao isolamento social. Nessa direção, Hesselink et al (2004) verificaram que 

pacientes com DPOC que utilizaram maior proporção de estratégias focadas na emoção 

tenderam a relatar pior qualidade de vida. 

De modo a ilustrar as ações que compõe o enfrentamento que os pacientes usavam 

para lidar com a DPOC, o estudo exploratório fenomenológico de Sigurgeirsdottir et al. 

(2019) elencou como mais úteis, as ações que consideravam, dentre outras coisas, o 

combate ao vício em fumar, a busca de conhecimento sobre a doença, aceitação de apoio 

social, a compreensão que lidar com a realidade da DPOC significava lidar com a 

dispneia, sentimentos de asfixia, ansiedade e a necessidade de assumir um estilo de vida 

saudável, enquanto que dentre as ações inúteis estavam a procrastinação (por exemplo de 

parar de fumar) e a evitação de participar de atividades significativas (como a família e a 

vida social). Dessa maneira, ficou evidenciado que as ações dentro de estratégias mais 

racionais e focadas no problema mostraram-se mais úteis no manejo da doença. 

De forma geral, a literatura aponta que a compreensão das estratégias de 

enfrentamento utilizadas pelos pacientes, pode auxiliar na adequação do 

autogerenciamento da doença respiratória, favorecendo uma melhor adesão ao tratamento 

clínico e consequentemente, uma melhor qualidade de vida e prognóstico da DPOC. 

 

 

 

1.4 Relevância do estudo 

 

Pelo exposto acima fica evidente a correlação entre a sintomatologia clínica da 

DPOC na qualidade de vida dos pacientes, em virtude dos níveis de alterações nos 

aspectos emocionais; no desempenho físico e na funcionalidade geral do indivíduo. O 



41 

 

desenvolvimento de pesquisas nessa área faz-se necessária para um maior entendimento 

da extensão do impacto da DPOC na vida do paciente, afetando as esferas 

biopsicossociais da vida do mesmo, bem como no seu relacionamento com as pessoas em 

seu entorno social e familiar e sua percepção de qualidade de vida. 

Nesse sentido, estudos que visem a avaliação conjunta de múltiplas variáveis 

relacionadas à doença respiratória, no intuito de levar à melhor compreensão deste 

fenômeno e, consequentemente, guiar ações em saúde para o tratamento e reabilitação do 

paciente portador de DPOC, aperfeiçoando cada vez mais os serviços de atendimento dos 

profissionais de saúde, são necessários. 
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2. OBJETIVO 

 2.1 Objetivo Geral 

Investigar as associações de diferentes aspectos psicológicos e psiquiátricos em 

pacientes com DPOC, seja na comparação com sujeitos controles (análise intergrupo) ou 

em relação às diferentes variáveis clinicas da doença (análise intragrupo). 

 

 2.2 Objetivos Específicos 

1) Avaliar a presença de indicadores de transtornos psiquiátricos (depressão, 

ansiedade e abuso de substâncias) em pacientes com DPOC em relação a um grupo 

controle; 

2) Avaliar e mensurar a autoestima dos pacientes com DPOC em comparação a 

de sujeitos sem a doença respiratória; 

3) Avaliar a percepção da qualidade de vida afetiva e sexual dos pacientes com 

DPOC, em relação a percepção dos sujeitos do grupo controle; 

4) Avaliar os recursos de enfrentamento utilizados pelos pacientes com DPOC em 

comparação àqueles utilizados pelos sujeitos do grupo controle; 

5) Comparar os indicadores de transtornos psiquiátricos, a autoestima, a qualidade 

de vida afetiva e sexual e as estratégias de enfrentamento dos sujeitos com DPOC, em 

função de diferentes níveis de gravidade dos parâmetros clínicos e espirométricos da 

doença, a saber: 

 a) Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo; 

 b) Capacidade Vital Forçada; 

 c) Tosse;  

 d) Dispnéia; 

 e) Saturação de Oxigênio; 

 f) Estadiamento da DPOC. 
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2.3 Hipóteses 

Como hipóteses do estudo acredita-se que: 

1) Indivíduos com DPOC possuirão maiores indicadores de depressão, ansiedade 

e baixa auto estima; terão piores indicadores de satisfação no aspecto da sexualidade e 

piores indicadores nas estratégias de enfrentamento; em comparação com os sujeitos 

controle. 

2) Haverá diferenças significativas entre os sujeitos do grupo clínico com maior 

nível de gravidade da doença pulmonar em relação aos indicadores clínicos, psicológicos 

e psiquiátricos, em comparação com os sujeitos de menor gravidade.  
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

 3.1 Delineamento do Estudo 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa de corte transversal, descritiva, 

correlacional e de comparação de grupos. Utilizou-se de amostra de conveniência e 

realizou-se análises intergrupos, com sujeitos portadores de DPOC (GDPOC) e sujeitos 

controle (GC) e análises intragrupo, com subgrupos da amostra clínica. Esses sub-grupos 

foram definidos pelo nível de maior e menor gravidade dos seguintes parâmetros 

espirométricos e sintomatológicos: VEF1, CVF, Tosse, Dispnéia, Saturação de Oxigênio 

e Estadiamento da DPOC.   

 

 3.2. Contexto 

O recrutamento de sujeitos clínicos ocorreu junto ao Ambulatório de Pneumologia 

Adulta (APNE) que integra o complexo ambulatorial do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), 

um hospital público terciário de grande porte, no interior do estado de São Paulo. Já o 

recrutamento de sujeitos controle se deu junto a diversos centros de convivência social e 

atividades esportivas para adultos e pessoas de terceira idade do Município de Ribeirão 

Preto: Associação Círculo Operário da Vila Tibério, Núcleo de Saúde da Família ligado 

ao HCFMRP-USP, Núcleo de Terceira Idade Campos Elíseos, Programa de Interação 

Comunitária - Espaço Saúde Carrefour, Centro Esportivo USP Ribeirão Preto – CEFER, 

Centro Esportivo da Faculdade de Educação Física da USP Ribeirão Preto – EFERP e 

Associação dos Funcionários da USP Ribeirão Preto - ARFUSP.  

O APNE é um ambulatório inserido no Departamento de Clínica Médica e é 

responsável pelo atendimento e acompanhamento de pacientes com doenças respiratórias 

gerais (entre elas a DPOC), provenientes do município de Ribeirão Preto e região. No ano 

de 2017, o APNE realizou cerca de 5.196 atendimentos, sendo 294 casos novos. Dados 

do sistema de registro médico apontam que de 2.138 casos atendidos no ambulatório e 

registrados com diagnósticos especificados, cerca de 695 casos apresentaram o 

diagnóstico de DPOC, representando 32,5% do total destes casos registrados. 



46 

 

Já os demais locais utilizados para a realização da pesquisa são compostos por 

centros de atividades sociais e esportivas voltadas para adultos e idosos, visando a 

integração social, a estimulação da prática de exercícios físicos e atividades de lazer, para 

a comunidade geral; centros esportivos ligados à Universidade de São Paulo (USP) de 

Ribeirão Preto, como parte de projetos de atividades físicas para adultos e idosos da 

comunidade geral e também a um grupo de atividades esportivas e de lazer voltados para 

os funcionários da USP.   

 

 3.3 Participantes 

3.3.1 Grupo Clínico (GDPOC) 

Este grupo foi composto por pacientes em acompanhamento no APNE do 

HCFMRP com diagnóstico de DPOC, baseado nos critérios da Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).  Em resumo, tais critérios envolvem história 

de exposição ambiental relevante, em particular tabagismo, e relação VEF1/CVF < 0,7 do 

predito após uso de broncodilatador. Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com 

idade acima de 45 anos, e que concordaram com participação voluntária no estudo 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), de 

acordo com a resolução CNS 466/12. 

Foram excluídos do estudo pacientes que exibam co-morbidades graves a saber: 

neoplasias de qualquer natureza, anemias, insuficiência renal crônica (caracterizada por 

creatinina sérica maior do que 2 mg/dl), ou que façam uso de alguma medicação para 

insuficiência cardíaca esquerda. Como a DPOC é moléstia mais prevalente em idosos, 

foram aceitos no estudo voluntários portadores de hipertensão arterial controlada com 

emprego de uma única droga. A última regra também é válida para casos de diabetes 

mellitus tipo II. 

Para as análises intragrupo, os sujeitos do GDPOC foram divididos em função dos 

níveis de gravidade de seis parâmetros espirométricos e sintomatológicos, sendo 

formados os subgrupos, definidos de acordo com os seguintes critérios: 

a) Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1) Pré 

Broncodilatador: os sujeitos que obtiveram o percentual de limitação funcional acima de 
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50% formaram o subgrupo Leve / Moderado e os que obtiveram percentual igual ou 

inferior, formaram o subgrupo Grave / Muito Grave, de acordo com os critérios 

classificatórios da GOLD. 

b) Tosse: foram definidas duas categorias de classificação de gravidade da tosse, 

representando o critério de ausência e a presença desse sintoma. Sendo assim, os sujeitos 

que tiveram a pontuação 0 na escala de tosse, formaram o subgrupo Ausência de Tosse, e 

os que obtiveram as pontuações 1, 2 e 3 formaram o subgrupo Presença de Pigarro / 

Tosse. 

 c) Dispnéia: os sujeitos que pontuaram os escores 0, 1 e 2 na escala de dispnéia 

formaram o subgrupo Dispnéia Leve / Moderada, e os que pontuaram os escores 3 e 4 

fizeram parte do subgrupo Dispnéia Grave / Muito Grave.  

 d) Capacidade Vital Forçada (CVF): os sujeitos que obtiveram o percentual de 

limitação funcional igual ou acima de 76% formaram o subgrupo Leve / Moderado e os 

que obtiveram percentual inferior a esse valor, formaram o subgrupo Grave / Muito 

Grave, 

e) Saturação de oxigênio: foi adotado como critério de classificação de gravidade, 

o valor de 95%, sendo que os sujeitos que obtiveram valores inferiores formaram o 

subgrupo Maior Gravidade, e os que atingiram valores superiores formaram o subgrupo 

Menor Gravidade, segundo critérios da prática clínica do ambulatório de pneumologia. 

f) Estadiamento da DPOC: os sujeitos que obtiveram o percentual de limitação 

funcional acima de 50% no parâmetro VEF1 Pós Broncodilatador, formaram o subgrupo 

Leve / Moderado e os que obtiveram percentual igual ou inferior, formaram o subgrupo 

Grave / Muito Grave, de acordo com os critérios classificatórios da GOLD. 

 

 

3.3.2 Grupo Controle (GC) 

Este grupo foi composto por sujeitos sem doenças respiratórias, pareados por 

idade e sexo com o grupo DPOC. Para a seleção dos participantes foi realizada 

inicialmente uma triagem, com a aplicação de um questionário de sintomatologia 

(Apêndice B) para exclusão do quadro de DPOC. Dessa forma, foram excluídos os 
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participantes que: a) eram tabagistas atuais e / ou com histórico de tabagismo de mais de 

10 anos; b) com presença referida de sintomatologia atual de tosse e / ou falta de ar nas 

atividades cotidianas; c) com histórico clínico positivo referido para bronquite, 

pneumonia e tuberculose.  

Apenas foram incluídos sujeitos não tabagistas e que auto referiram a ausência 

desses sintomas respiratórios e histórico de doenças pulmonares. Fora isso, adotou-se 

como critério de exclusão para este grupo os mesmos relativos ao grupo DPOC. A coleta 

de dados foi realizada mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para o Grupo Controle (Apêndice C). 

 

 3.4 Instrumentos 

 3.4.1 Questionário de Caracterização Sociodemográfica e Clínica  

Questionário elaborado pelos pesquisadores e que tem por objetivo o 

levantamento de dados relativos à características sociodemográficas, ao quadro clínico, 

hábitos de vida, antecedentes psicológicos e psiquiátricos, histórico de tabagismo, de 

abuso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. O questionário foi preenchido através 

de informações fornecidas pelo paciente e pela revisão do prontuário médico (Apêndice 

D). 

 

3.4.2 Escala de Dispnéia (Modified British Medical Research 

Council Questionnaire - mMRC) 

 A mMRC é uma das medidas de sintomas de dispnéia mais amplamente utilizada 

na prática clínica e indicada pelas recomendações da GOLD. Consiste em um instrumento 

que avalia o grau de dispnéia referido pelos pacientes para atividades habituais, tendo 

sido traduzida e validada no Brasil por KOVELIS ET AL. (2008).  

 Essa escala é composta por cinco itens, dentre os quais o paciente escolhe o item 

que corresponde à limitação causada pela dispnéia em sua vida diária, com variação da 

intensidade de 1 a 5: 1 (só sofre falta de ar durante exercícios intensos), 2 (sofre falta de 

ar quando andando apressadamente ou subindo uma rampa leve), 3 (anda mais devagar 
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do que as outras pessoas por causa de falta de ar ou tem que parar para respirar mesmo 

quando andando devagar), 4 (pára para respirar depois de andar menos de 100 metros ou 

após alguns minutos) e 5 (sente tanta falta de ar que não sai mais de casa, ou sente falta 

de ar quando está tomando banho ou se vestindo). 

 A pontuação do instrumento vai de zero a quatro, sendo a maior pontuação 

indicativa de maior gravidade de dispnéia, sendo o escore 0 correspondendo à dispnéia 

mínima, somente ao esforço físico intenso e o escore 4, a limitação máxima da dispnéia, 

com impedimento de tarefas como sair de casa ou prejuízos para a realização de tarefas 

simples como se vestir ou banhar-se. (Anexo A). 

    

 

3.4.3. Escala de Tosse e Expectoração  

A intensidade da tosse e expectoração dos pacientes foi avaliada por uma escala 

semi quantitativa simples, desenvolvida pelos profissionais do APNE, o qual é de uso 

rotineiro dos mesmos.  

 

a) Escala de Tosse 

A escala de tosse é composta por quatro itens, que representam a frequência de 

ocorrência de tosse, variando de: 1 (ausente), 2 (pigarro matinal ou tosse esporádica na 

semana), 3 (tosse diária em apenas um período por dia ou com frequência menor que 6 

vezes no dia) e 4 (tosse diária com frequência maior que 6 vezes ao dia). A pontuação da 

escala de tosse varia de zero a quatro e a maior pontuação é indicativa de maior gravidade 

da tosse, pelo aumento de sua frequência de ocorrência.  

 

b) Escala de Expectoração 

Já a escala de expectoração, também é composta de quatro itens, representando a 

quantidade de volume de secreção, variando de expectoração ausente até grande 

quantidade diária de secreção. A maior pontuação é indicativa de maior gravidade de 

expectoração (Anexo B). 
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3.4.4 Questionário sobre a Saúde do Paciente – PHQ-9   

 O PHQ-9 é um instrumento originalmente elaborado por SPITZER, KROENKE 

& WILLIAMS (1999) e validado para a população brasileira por OSÓRIO, MENDES, 

CRIPPA & LOUREIRO (2009). A escala foi elaborada de acordo com os critérios do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-IV e possibilita tanto o 

rastreamento de sinais e sintomas de Depressão Maior, como a classificação de níveis de 

gravidade. Os nove sintomas representados consistem em humor deprimido, anedonia 

(perda de interesse ou prazer em fazer as coisas), prejuízos no sono, cansaço ou falta de 

energia, mudança no apetite ou peso, sentimento de culpa ou inutilidade, problemas de 

concentração, sentir-se lento ou inquieto e pensamentos suicidas.  

 O instrumento compõe-se por nove itens, dispostos em uma escala de quatro 

pontos: 0 (nenhuma vez), 1 (vários dias), 2 (mais da metade dos dias) e 3 (quase todos os 

dias), com pontuação de 0 a 27. A maior pontuação é indicativa de maiores índices de 

depressão (Anexo C).  

 Para a análise dos dados dos indicadores de depressão, foi considerado o escore 

de 10, como ponto de corte, para a definição das categorias qualitativas de ausência / 

presença de depressão, sendo que os escores menores a esse valor corresponderam à 

classificação de Ausência de Depressão, e os escores igual ou acima, corresponderam à 

classificação Presença de Depressão, como realizado no estudo de SANTOS ET AL. 

(2013). 

 3.4.5 Inventário de Ansiedade Traço-Estado – Versão Traço 

(IDATE-T) 

 O IDATE-T foi elaborado por SPIELBERGER, GORSUCH & LUSHENE (1970) 

e validado para o português por BIAGGIO & NATALÍCIO (1979). Esse inventário é 

composto por uma escala com 20 afirmações, em que o sujeito indica a frequência com 

que ocorre / vivencia a ansiedade, através de uma escala de quatro pontos, variando de: 1 

(quase nunca), 2 (às vezes), 3 (frequentemente) e 4 (quase sempre). O escore total varia 

de 20 a 80, sendo que os escores mais altos indicam maior nível de ansiedade (Anexo D).  

 Para a quantificação e interpretação das respostas, atribui-se a pontuação 

correspondente à resposta dada para cada uma das afirmações. Os escores para as 



51 

 

afirmações de caráter positivo são invertidas e as de caráter negativo são mantidas, e a 

somatória leva à obtenção do escore total.  

 Para a identificação dos indicadores de ansiedade no presente estudo, foi 

considerado como pontos de corte para a definição das categorias qualitativas de ausência 

/ presença de ansiedade, o escore 40, para os sujeitos do sexo masculino, e o escore de 

45, para sujeitos do sexo feminino. Dessa maneira, os escores menores a esses valores 

respectivos corresponderam à classificação de Ausência de Ansiedade, e os escores igual 

ou acima corresponderam à classificação Presença de Ansiedade, de acordo com o estudo 

de FIORAVANTI ET AL. (2006). 

 

 

3.4.6 Escala de Autoestima de Rosemberg (EAR)  

 A EAR foi desenvolvida por ROSEMBERG (1965) e definida como um 

instrumento unidimensional capaz de classificar o nível de autoestima em baixo, médio e 

alto. A baixa autoestima se expressa pelo sentimento de incompetência, inadequação e 

incapacidade de enfrentar os desafios; a média é caracterizada pela oscilação do indivíduo 

entre o sentimento de aprovação e rejeição de si; e a alta consiste no autojulgamento de 

valor, confiança e competência (ROSENBERG, 1965). Foi traduzida, adaptada e validada 

para a população brasileira por DINI, QUARESMA & FERREIRA (2001). 

 A escala é composta por cinco itens que avaliam sentimentos positivos do 

indivíduo sobre si mesmo (autoimagem ou autovalor positivo) e cinco que avaliam 

sentimentos negativos (autoimagem negativa ou autodepreciação).  

 A pontuação é dada em uma escala tipo Likert de zero a três, cuja pontuação final 

pode variar de zero a 30 pontos, no qual o zero representa o pior estado e o 30, o melhor 

estado de autoestima (Anexo E).  

 Para identificação dos indicadores de autoestima na análise dos dados do presente 

estudo, foram considerados os escores menores que 14, como critério para a definição da 

categoria qualitativa de Autoestima Baixa, e os escores iguais ou maiores de 15, para a 

definição da categoria de Autoestima Elevada.  
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3.4.7 Escala de Vivências Afetivas e Sexuais dos Idosos (EVASI) 

A EVASI é um instrumento de medida capaz de mensurar as vivências afetivas 

sexuais de idosos e foi construída e validada no Brasil por VIEIRA (2012). A versão final 

da escala é composta por 38 itens que abordam temas relacionados às vivências sexuais 

compostas por três dimensões: Ato Sexual, Relações Afetivas e Adversidades Física e 

Social.  

Trata-se de uma escala do tipo Likert com cinco opções de respostas, variando de 

nunca à sempre, sendo que o conteúdo do instrumento investiga os sentimentos, 

comportamentos e atitudes da pessoa idosa em relação a si e ao outro (seu /sua 

companheiro/a). Quanto maiores os escores obtidos nas dimensões de Afetividade e 

Sexualidade, melhor o indicador de qualidade da vivência do sujeito para esses domínios 

e, quanto menor o escore para a dimensão de Adversidades, melhor o indicador de 

enfrentamento desse domínio.  

Os participantes, que no momento da coleta de dados, não vivenciarem relações 

afetivas ou sexuais, serão instruídos a não responderem este instrumento (Anexo F). Para 

a análise quantitativa dos dados do instrumento foi considerada a média dos escores 

brutos em cada uma das três dimensões do instrumento para a amostra de grupos de 

sujeitos.  

 

3.4.8 Brief COPE  

O Brief COPE é um inventário de estratégias multidimensionais composto por 28 

itens, que compõe três sub-escalas diferentes, que representam três tipos de estratégias de 

coping, englobando ações diferenciadas frente ao problema:  

a) Coping Focalizado no Problema (CFP): Coping ativo (ação para remover o 

estressor), planejamento, utilização de suporte instrumental (informações ou conselhos), 

busca de suporte social, reinterpretação positiva da situação, aceitação; 

b) Coping Focalizado na Emoção Funcional (CFEF): Religião, expressão de 

sentimentos, autodistração, uso de humor; 
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c) Coping Focalizado na Emoção Disfunciona (CFED): Autoculpa, negação, 

desinvestimento comportamental, uso de substâncias. 

  O instrumento visa avaliar as diferentes formas que as pessoas respondem a 

situações estressantes. Foi desenvolvido originalmente por CARVER (1997), sendo 

validada e adaptada transculturalmente para a população brasileira por BRASILEIRO 

(2012). 

 A resposta é dada em uma escala Likert com quatro alternativas que varia de um 

a quatro, entre “nunca faço isso” até “sempre faço isso”, sendo somados os itens em cada 

das três sub-escalas e, quanto maior for a nota obtida, maior é o uso desta respectiva 

estratégia de coping. (Anexo G). Para a análise quantitativa dos dados foi considerada a 

média dos escores brutos em cada uma das três sub-escalas do instrumento para a amostra 

de grupos de sujeitos. 

 

3.4.9Avaliação Funcional Respiratória (Prova de Função 

Pulmonar) 

A confirmação do diagnóstico e caracterização da gravidade da DPOC foi feita 

por meio da realização de espirometria simples em aparelho Koko (Boulder, CO, USA), 

com obtenção de manobras pré e pós uso de broncodilatador inalado, seguindo os critérios 

diagnósticos recomendados pela GOLD, tanto para a inclusão dos sujeitos com DPOC, 

quanto para o estadiamento da doença. Esse conjunto de exames foram obtidos numa 

janela de três meses a mais ou a menos da data da entrevista para coleta dos dados de 

natureza psicológica e psiquiátrica. Vale ressaltar que tais exames fazem parte da 

avaliação rotineira de pacientes com DPOC e são realizados na Seção de Pneumologia do 

HCFMRP-USP. Para a análise dos dados clínicos, foram considerados os seguintes 

parâmetros:  

a) Capacidade Vital Forçada (CVF): representa o maior volume de ar 

mobilizado em uma expiração obtida por meio de manobras forçadas, tendo sido 

realizadas pré e pós uso de broncodilatadores, e com valores expressos em porcentagens. 

Foi considerada, para a análise dos dados de caracterização clínica da amostra de sujeitos 

com DPOC, a média ponderada e o desvio padrão dos valores obtidos, e também os 
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critérios de classificação de gravidade da limitação funcional, para a formação dos 

subgrupos de comparação referente a esse parâmetro. 

b) Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1): representa o 

volume de ar exalado no primeiro segundo durante uma manobra de CVF, tendo sido 

realizada pré e pós uso de broncodilatadores e sendo expresso em valores de porcentagens 

do predito, ou esperado em relação ao valor de referência de normalidade. Para a análise 

desses dados foi considerada a média ponderada e desvio padrão dos valores obtidos da 

amostra, para a caracterização clínica dos sujeitos do grupo DPOC e o critério de 

classificação de gravidade da limitação funcional, para a formação dos subgrupos de 

comparação. 

c) Relação VEF1/CVF: representa a razão entre o volume expiratório forçado no 

primeiro segundo e a capacidade vital, sendo realizadas medidas pré e pós uso de 

broncodilatador, cujo nível de variação pode indicar a presença de um distúrbio 

obstrutivo. Esse parâmetro foi utilizado para a confirmação do diagnóstico clínico de 

DPOC entre os participantes elegíveis ao estudo, tendo sido selecionados aqueles que 

obtiveram o valor relativo inferior a 0,7 do predito, sendo adotado o critério diagnóstico 

recomendado pela GOLD. 

d) Nível de Saturação de Oxigênio: medido por meio do exame de Oximetria e 

expresso em porcentagem. Vale ressaltar que valores iguais ou abaixo de 89% 

caracterizam a indicação clínica de oxigenioterapia, tendo sido excluído esse perfil de 

sujeitos da pesquisa, por conta dessa condição altamente debilitante, tanto para o quadro 

físico, quanto para o aspecto funcional do paciente. 

 

3.5 Coleta dos Dados 

Os participantes elegíveis ao grupo clínico foram selecionados à partir dos exames 

de prova de função pulmonar, utilizados como critério diagnóstico para a DPOC, 

realizados como rotina no atendimento do APNE. Os pacientes foram convidados a 

participarem do estudo no dia da consulta ambulatorial previamente agendada, sendo feita 

abordagem ao paciente antes ou após o atendimento médico, sem qualquer prejuízo para 

o mesmo.  



55 

 

Inicialmente, os objetivos do estudo, as atividades desenvolvidas e o caráter 

voluntário de participação na pesquisa foram explicitados mediante leitura e assinatura 

do TCLE. Após o aceite em participar da pesquisa, o paciente foi levado para uma sala 

individual no próprio ambulatório, para a realização da coleta de dados. 

 O sujeito recebeu um caderno de aplicação onde constaram os instrumentos 

citados anteriormente na ordem apresentada e o preenchimento dos questionários foi feita 

de forma assistida pelo pesquisador e o mesmo esteve disponível também, para orientar 

e auxiliar no esclarecimento de possíveis dúvidas. Assim, no caso de participantes 

analfabetos, não houve necessidade de exclusão.  A procedimento de coleta de dados 

levou cerca de 30 a 40 minutos. Foi obtida a autorização para a coleta de dados juntos aos 

coordenadores responsáveis pelo APNE (Anexo H) e pelo Laboratório de 

Psicofarmacologia (Anexo I).  

Os participantes elegíveis ao grupo controle foram contatados após a autorização 

dos coordenadores responsáveis pelas instituições selecionadas para a realização da coleta 

de dados. O pesquisador fez o esclarecimento dos objetivos e procedimento da pesquisa 

e o convite a todos os participantes das atividades esportivas e sociais das instituições. 

Em seguida foi feito processo de triagem entre os voluntários para seleção dos 

participantes elegíveis para o estudo, mediante aplicação do Questionário de 

Sintomatologia de Doenças Pulmonares, para garantir a inclusão de sujeitos saudáveis e 

sem sinais e sintomas de DPOC.  

O passo seguinte foi a seleção dos participantes a serem incluídos no grupo 

controle da pesquisa, por meio do pareamento dos sujeitos por idade e o sexo com os 

participantes do grupo clínico, como medida para garantir o controle adequado das 

variáveis, como condição necessária de comparabilidade na análise posterior dos dados. 

Após a seleção final dos participantes, foi feita a entrega do caderno pesquisa contendo o 

TCLE e os questionários aos sujeitos, após as orientações prévias sobre o preenchimento 

adequado dos mesmos. Na ocasião do recebimento dos questionários preenchidos, o 

pesquisador ficou disponível para o esclarecimento de dúvidas, a retificação de possíveis 

erros no preenchimento dos questionários e a confirmação da assinatura do termo de 

consentimento. 
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No grupo clínico foram encaminhados 105 sujeitos que realizaram o exame de 

espirometria, tendo sido confirmado o diagnóstico clínico de DPOC e foram excluídos os 

pacientes que: apresentaram quadro clínico grave associado; faltaram no dia da consulta 

médica; não foram contactados por impossibilidade de contato telefônico, recusa em 

participar da pesquisa; ausência no dia da entrevista agendada (por motivos de saúde ou 

sem outras justificativas) e dificuldade na compreensão e preenchimento dos 

questionários. Após atingir o número de pacientes necessários para o estudo (N=50), os 

demais pacientes excedentes também foram excluídos. 

Em relação ao grupo controle, observou-se a necessidade de atender ao critério de 

pareamento por idade e sexo com os sujeitos do grupo clínico, sendo selecionados os 

participantes com essas características já pré-definidas, dentre o total de participantes 

elegíveis. Dessa maneira, dos 333 usuários dos centros e unidades de convivência e lazer, 

foram selecionados 74 participantes que atendiam ao critério de pareamento e, destes, 

foram excluídos os pacientes que não atingiram o critério de inclusão no estudo e os que 

perderam o seguimento nas atividades, impossibilitando a participação na pesquisa. 

O processo de seleção, inclusão e exclusão de sujeitos pode ser melhor visualizado 

na Figura 1, a seguir. 
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Figura 1. Fluxograma de inclusão e exclusão de sujeitos nos grupos clínico e controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Grupo Clínico 

N total de Pacientes ambulatoriais: 

N=695 

 Sujeitos Elegíveis selecionados por 

Avaliação Espirométrica: N=105 

 EXCLUÍDOS: N=65 

a) Excedentes: 37 

b) Quadro clínico grave 

associado: 11 

c) Sem contato telefônico:5 

d) Recusou: 4 

e) Faltou na consulta: 2 

f) Sem seguimento 

ambulatorial: 2 

g) Óbito: 2 

i) Intercorrência clínica: 1 

j) Não compreendeu os 

questionários: 1 

 

 

 

 INCLUÍDOS 

N=40 

 Grupo Controle 

N total de Participantes das atividades 

sociais e esportivas: N=333 

Sujeitos Elegíveis selecionados por 

compatibilidade de idade e sexo com o 

grupo Clínico: N=74 

 

EXCLUÍDOS: N=24 

a) Tabagismo: 13 

b) Doença pulmonar 

prévia: 2 

c) Perderam seguimento 

nos grupo: 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUÍDOS 

N=50 
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3.6 Análise dos Dados 

Os dados dos instrumentos utilizados foram codificados e inseridos em banco de 

dados e as análises foram feitas com o auxílio do programa estatístico Software SPSS for 

Windows (Statistical Package for Social Sciences – versão 13.0). Para análise dos dados 

de caracterização sociodemográfica e clínica foi utilizada análise estatística descritiva 

(porcentagens, médias, desvio padrão, mediana e freqüência simples). A distribuição dos 

dados foi analisada por meio do teste de Shapiro –Wilks, para verificação da normalidade 

das variáveis e a definição do uso de testes paramétricos e/ou não paramétricos. 

Para a análise estatística univariada de comparação de grupos, no cruzamento das 

variáveis categóricas entre si, foi utilizado o Teste de X2 (Qui-quadrado) ou o Teste Exato 

de Fisher.  

Para a análise de comparações de grupo, utliziou-se o o Teste t de student, para 

amostras independentes, quando a variável possuía somente duas categorias e, nos casos 

em que a variável tivesse mais de duas categorias, foi aplicado o método da Análise de 

Variância (ANOVA) com teste pos hoc de Bonferroni. Caso rejeitada a normalidade, foi 

aplicado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney para variáveis com duas categorias e 

o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis com teste post hoc de Dunn, para variáveis 

com mais de duas categorias.  

Foi adotado p ≤ 0,05 como nível de significância em todas as análises. 
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3.7 Aspectos Éticos 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCFMRP-USP pelo Processo HCRP no 17327/2015 (Anexo J). A participação dos 

pacientes no estudo somente foi válida após a leitura e assinatura do TCLE, sendo 

informados sobre o sigilo de sua identidade e das informações coletadas, utilizadas 

somente para fins científicos. Foram fornecidas todas as informações necessárias sobre o 

projeto e os objetivos da pesquisa em linguagem acessível. O estudo não envolveu risco 

significativo para os pacientes e, caso houvesse necessidade, seria realizado 

encaminhamento para suporte psicológico e/ou psiquiátrico em serviços da rede de saúde 

de referência do paciente. 
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4. RESULTADOS 

 4.1 Caracterização Sóciodemográfica e Clínica da amostra. 

A amostra total do presente estudo foi composta por 90 sujeitos, sendo 40 sujeitos 

do grupo DPOC e 50 do grupo controle. Os dados sociodemográficos da amostra indicam 

o predomínio de participantes do sexo masculino, de cor branca, com idade média 

aproximada de 65 anos, convivendo atualmente com companheiro, tendo pelo menos um 

filho, de religião católica e inativos profissionalmente, não havendo diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos.  

Quanto à situação profissional, no grupo DPOC, a grande maioria dos indivíduos 

eram inativos (92,5%), sendo que quase metade destes, ou eram aposentados por invalidez 

(32,5%) ou estavam afastados pelo INSS (12,5%), sendo ambas as condições atribuídas 

à doença pulmonar. Já no grupo controle, a maioria dos indivíduos inativos eram 

aposentados por tempo de serviço (76%). 

Em relação à escolaridade, verifica-se que a grande maioria dos sujeitos do grupo 

clínico (90%) tinham até 12 anos de estudo, sendo que, dentre estes, cerca de 75% dos 

sujeitos possuíam somente o ensino fundamental, completo ou incompleto. Já no grupo 

controle, foi encontrado um percentual superior de sujeitos com mais de 12 anos de estudo 

(54%), compreendendo curso de nível superior completos e incompletos e pós graduação, 

sendo esta diferença de escolaridade entre os dois grupos estatisticamente significativa. 

Em relação à renda, o grupo DPOC mostrou indicadores inferiores, porém essa 

variável deve ser considerada com cautela, dada a grande variabilidade observada. 

Na Tabela 1 a seguir, esses dados serão apresentados em detalhes. 
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Tabela 1. Dados sóciodemográficos da amostra. 

 

VARIÁVEIS 

DPOC 

 (N=40) 

N (%) 

CONTROLES 

(N=50) 

N (%) 

 

ESTATÍSTICA 

Sexo Feminino 

 
Masculino 

 

 

 

7 (17) 

 

33 (83) 

 

 

8 (16) 

 

42 (84) 

 

 

X2 = 0,04 

 

p = 0,85 

Idade �̅� 
 

(DP) 

 

67,10 
 

(6,91) 

65,16 
 

(7,46) 

t = 1,27 
 

p = 0,21 

Estado Civil Com companheiro a 

 

Sem companheiro b 

 

27 (67) 
 

13 (33) 

39 (78) 
 

11 (22) 

X2 = 1,25 
 

p = 0,26 

Filhos Sim 

 

Não 
 

38 (95) 

 

2 (5) 

45 (90) 

 

5 (10) 

 

 

p = 0,46 (1) 

Religião Católico 

 

Outros c 

 

29 (73) 

 

11 (27) 

31 (62) 

 

19 (38) 

X2 = 1,10 

 

p = 0,29 

Cor Branco 

Negro 

Pardo  

Amarelo 

 

20 (50) 

 3 (7) 

17 (43) 

0   (0) 

3 (68) 

8 (16) 

3  (3) 

5 (10) 

 

 
p ≤ 0,001* (1) 

Escolaridade Até 12 anos 

 
> 12 anos 

 

36 (90) 

 
4 (10) 

24 (48) 

 
26 (52) 

X2 = 17,94 

 
p < 0,001* 

Situação 

Profissional 

Ativo 

 
Não ativo d 

 

3 (8) 

 
37 (92) 

4 (8) 

 
46 (92) 

 

 

p = 1,00 (1) 

Renda �̅� 
 

(DP) 

2.063,40 
 

1.066,44 

5.602,42 
 

4.746,24 

t = 5,11 
 

p < 0,001* 

 

DP: Desvio Padrão; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; N: Número de sujeitos; p: Significância 

estatística; t: Teste t; �̅�: média; X2: Teste do Qui-Quadrado; %: Porcentagem; * Diferença estatisticamente 

significativa;  a Com companheiro: Casado ou residindo com convivente; b Sem companheiro: Solteiro, 

divorciado ou viúvo; c Outros: Inclui religião evangélica, espírita, mórmom e sem religião; d Não ativo: Inclui 

sujeitos desempregados, aposentados e afastados pelo INSS; (1) Teste Exato de Fisher. 
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Em relação à caracterização clínica da amostra, verificou-se que, de forma geral, 

os sujeitos de ambos os grupos não diferiram em relação ao uso de álcool, necessidade de 

ajuda em atividades de autocuidados (banho, vestuário e alimentação), histórico familiar 

para DPOC, histórico de tratamento em saúde mental (psicológico e psiquiátrico) e 

condições clínicas associadas (exceto cardiopatia). Por outro lado, o grupo DPOC 

sinalizou maior necessidade de ajuda para atividades cotidianas, menos participação em 

atividades sociais e de lazer e maior percentual de sujeitos com IMC abaixo do ideal. 

 Quanto ao uso de medicações, esse foi superior no grupo DPOC. No geral, esses 

medicamentos pertencem à classe dos broncodilatadores e dos anti-inflamatórios 

inalados, ambos utilizados no tratamento clínico da doença pulmonar. Em relação ao uso 

de psicofármacos, nos grupos clínico e controle, foi encontrada a frequência de utilização 

de antidepressivos (10% e 8%, respectivamente), ansiolíticos (15% e 2%) e anti-

psicóticos (2,5% e 2%). 

Em relação ao histórico de tratamento na área de Saúde Mental, verificou-se no 

grupo clínico, uma baixa frequência de sujeitos que buscaram tratamento psicológico 

(13%), estando associado ao tratamento clínico da DPOC e englobando intervenções em 

grupo para cessação do tabagismo e avaliação para programa de reabilitação pulmonar, 

ambos dentro do contexto hospitalar. Já no grupo controle, a frequência de tratamento 

psicológico foi de 20% e tratamento psiquiátrico de 16%, sendo a procura por ambos 

motivada pela presença de sintomas depressivos e ansiosos referidos pelos sujeitos.  

Os dados relacionados à história prévia de tabagismo indicaram que, dos 40 

sujeitos do grupo clínico, apenas 1 relatou nunca ter fumado, tendo o seu quadro de DPOC 

desenvolvido pela história de exposição ocupacional, com o contato e aspiração de 

substâncias irritantes, como agrotóxicos e sílica. Os demais sujeitos desse grupo fizeram 

uso de tabaco durante o tempo médio de 42,9 anos (DP=11,4). O tempo máximo de uso 

de tabaco no grupo clínico foi de 65 anos e a menor idade mínima de início foi de 4 anos 

de idade, sendo a idade inicial média de 14 anos (DP=6,4 anos).  

Os dados referentes à caracterização clínica dos sujeitos de ambos os grupos e sua 

comparação estatística serão apresentados na Tabela 2.   
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DP: Desvio Padrão; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; IMC: Índice de Massa Corporal; N: Número 

de sujeitos; p: Significância estatística; t: Teste t; �̅�: média; X2: Teste do Qui-Quadrado; %: Porcentagem; * 

Diferença estatisticamente significativa;  a Metabólicas: Inclui dislipedmia e obesidade; b Neurológicas: Inclui 

quadro de epilepsia e polineuropatia sensitiva; c Reumáticas: Inclui fibromialgia e reumatismo; (1) Teste Exato de 

Fisher. 

 

VARIÁVEIS 

DPOC 

 (N=40) 

N (%) 

CONTROLES 

 (N=50) 
N (%) 

 

ESTATÍSTICA 

 

Uso álcool 

 

Sim 
 

 

11 (28) 
 

 

17 (34) 
 

 

X2 = 0,44 

p = 0,51 
 

Ajuda para atividades 

cotidianas 

 

Banho 

Vestuário 

Alimentação 

Domesticas 

1 (3) 

1 (3) 

0 (0) 

9 (23) 
 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 
 

 p = 0,44 (1) 

 p = 0,44 (1) 

 p = 1,00 (1) 

p < 0,001* (1) 
 

 Atividade Social  Sim 

 

21 (52) 47 (94) 

 

X2 = 20,72 

p < 0,001* 
 

 Atividade Lazer Sim 17 (42) 

 

47 (94) 

 

X2 = 28,69 

P < 0,001* 
 

Histórico Familiar 

DPOC 

Sim 8 (20) 8 (16) X2 = 0,24 

p = 0,62 
 

Uso Medicamento Sim 
 

40 (100) 34 (68) X2 = 15,57 

p < 0,001* 
 

Tratamento 

Psicológico 

Sim 5 (13) 10 (20) X2 = 0,90 

p = 0,34 
 

Tratamento 

Psiquiátrico 

Sim 3 (7) 8 (16)  

p = 0,33 (1) 
 

IMC �̅� 

(DP) 

26,26 

(7,32) 

27,12 

(4,0) 

t = 0,66 

p = 0,51 
 

IMC 

Classificação 

Abaixo 

Ideal 

Acima 

5 (13) 

14 (35) 

21 (52) 

0 (0) 

19 (38) 

31 (62) 

 

 

p = 0,04* (1) 

Condições Clínicas 

Associadas 

Hipertensão 

Diabetes 

Cardiopatia 

Metabólicasa 

Neurológicasb 

Depressão 

Ansiedade 

Reumáticasc 

18 (45) 

8 (20) 

9 (23) 

6 (15) 

2 (5 

2 (5) 

1 (3) 

0 (0) 

20 (40) 

4 (8) 

3 (6) 

5 (10) 

3 (6) 

2 (4) 

2 (4) 

4 (8) 

X2 = 0,23 / p = 0,63 

X2 = 2,77 / p = 0,10 

X2 = 5,24 / p = 0,02* 

 p = 0,53 (1) 

p = 1,00 (1) 

p = 1,00 (1) 

p = 1,00 (1) 

p = 0,13 (1)
 

            Tabela 2. Caracterização clínica da amostra. 
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4.2 Caracterização clínica do Grupo DPOC 

 O Quadro 1 abaixo mostra os dados descritivos da prova de função pulmonar e de 

sintomatologia dos 40 sujeitos do grupo clínico. 

  

CVF: Capacidade Vital Forçada; DP: Desvio Padrão; md: Mediana; max: Máximo; min: Mínimo; N: 

Número de sujeitos; VEF1: Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo; x̅: Média; %: 

Porcentagem; Grau I: Exercícios intensos; Grau II: Subir rampa leve; Grau III: Andar em ritmo 

próprio; Grau IV: Andar pouco; Grau V: Vestir ou banhar. 

 

CVF Pré Broncodilatador: % 

�̅� (DP): 77 (16); md: 79; min: 49; max: 119;  

CVF Pós Broncodilatador: % 

�̅� (DP): 79 (15); md: 78; min: 53; max: 123 

VEF1 Pré Broncodilatador: % 

�̅� (DP): 41 (17); mdi: 36; min: 17; max: 72 

VEF1 Pós Broncodilatador: % 

�̅� (DP): 43 (15); md: 39; min: 20; max: 77 

Relação VEF1/CVF Pré Broncodilatador: % 

�̅� (DP): 52 (16); md: 49; min: 25; max: 94 

Relação VEF1/CVF Pós Broncodilatador: % 

�̅� (DP): 53 (15); md: 51; min: 27; max: 89 

Relação VEF1/CVF Pré Broncodilatador: Valores Brutos 

�̅� (DP): 41,18 (13,08); md:38; min: 19; max: 79 

Relação VEF1/CVF Pós Broncodilatador: Valores Brutos 

�̅� (DP): 41,97 (12,01); md: 39; min: 21; max: 75 

Gravidade da obstrução: N (%) 

Leve: 7 (17%); Moderado: 17 (43%); Grave: 16 (40%) 

Estadiamento da DPOC: 

Leve: 0; Moderado: 13 (32%); Grave: 19 (48%); Muito Grave: 8 (20%)  

Oximetria: Valores Brutos 

�̅� (DP): 95,18 (1,93); md: 95; min: 89; max: 98 

Tosse: 

Ausente: 17 (42%); Pigarro matinal: 15 (38%); Tosse diária: 5 (12%); Grave: 3 (8%) 

Expectoração: 

Ausente: 15 (38%); Pequena: 21 (52%); Média: 4 (10%); Grande: 0  

Dispnéia: 

Grau I: 7 (18%); Grau II: 11 (27%); Grau III: 3 (7%); Grau IV: 6 (15%); Grau V: 13 

(33%) 

          Quadro 1.  Dados Clínicos e Espirométricos do grupo DPOC (N=40). 
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 Em relação à caracterização do perfil clínico da amostra de sujeitos com DPOC, 

em função dos parâmetros espirométricos avaliados no exame de prova de função 

pulmonar, foi verificado um padrão de natureza obstrutiva da doença pulmonar de 

moderada a grave, identificado tanto pelo nível basal reduzido dos volumes pulmonares 

e da elevada restrição do fluxo aéreo com as manobras respiratórias forçadas, quanto pela 

mínima variação observada nesses parâmetros após o uso de broncodilatador, 

confirmando a classificação de gravidade do quadro pulmonar desses sujeitos.  

 Outro fator que complementa a avaliação do nível de gravidade do quadro de 

DPOC dos mesmos, é a presença da sintomatologia respiratória, tendo sido prevalente em 

mais da metade dos doentes, em nível de gravidade moderada a grave, tanto para os 

sintomas de tosse (58%), dispnéia (52%) e expectoração (62%).  Em relação ao nível de 

gravidade da saturação de oxigênio, houve um equilíbrio na frequência de sujeitos com 

menor e maior gravidade, dentro da amostra clínica avaliada. 

 É interessante destacar dentre esses aspectos, que o nível de estadiamento da 

DPOC foi predominantemente grave (48%) e muito grave (20%). 

 

4.3 Indicadores Psicológicos e Psiquiátricos da amostra 

Os dados referentes aos indicadores psicológicos e psiquiátricos da amostra, ou 

seja, das principais variáveis de desfecho desse estudo, serão apresentados na Tabela 3. 
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CFED: Coping Focado na Emoção Disfuncional; CFEF: Coping Focado na Emoção Funcional; CFP: Coping 

Focado no Problema; P: Desvio Padrão; N: Número de sujeitos; p: Significância estatística; t: Teste t; 𝒙 ̅: média; 

%: Porcentagem; * Diferença estatisticamente significativa; X2: Teste do Qui-Quadrado; (1) :Teste Exato de 

Fisher. 

VARIÁVEIS DPOC  

(N=40) 

CONTROLES 

(N=50) 

ESTATÍSTICA 

 

Indicador Depressão 

(PHQ9) 

 

Classificação 

 

 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

 Sim (%) 

 

6,03 (5,54) 

 

 

9 (23) 

 

1,80 (2,41) 

 

 

1 (2) 

 

t = 4,49 

p < 0,001* 

 
 

p < 0,003* (1) 

 

Indicador Ansiedade 

Traço 

(Idate T) 
 

Classificação 

 

𝑥 ̅(DP) 

 

 
 

 Sim (%) 

42,50 (10,89) 

 

 
 

21 (53) 

31,82 (8,17) 

 

 
 

7 (14) 

t = 5,15 

 p < 0,001* 

 
 

X2 = 15,37 

p < 0,001* 
 

Indicador Autoestima 

(Escala de Rosemberg) 

 

 

Classificação 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

Baixo (%) 

Elevado (%) 

20,05 (5,25) 

 

 

16 (40) 

24 (60) 

24,70 (3,42) 

 

 

4 (8) 

46 (92) 

t = 5,06  

 p < 0,001* 

 
 

p < 0,001* (1) 
 

Indicador Afetividade / 

Sexualidade (Evasi) 
 

Relação Sexual 

 

 

Afetividade 

 

 

Adversidades 

 

 
 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

𝑥 ̅(DP) 

 

 
 

66,58 (17,07) 

 

 

73,73 (10,42) 

 

 

7,73 (2,61)  

 

 
 

71,87 (12,58) 

 

 

74,15 (8,15) 

 

 

6,77(2,13) 

 

 
 

t = 1,36 

p = 0,18 

 

t = 0,17 

p = 0,86 

 

t = 1,62 

p = 0,11 
 

Indicador 

Enfrentamento 

(Brief Cope) 
 

Sub-escala CFP 

 

 

Sub-escala CFEF 

 

 

Sub-escala CFED 

 

 

 

 
 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

 

 
 

33,55 (5,89) 

 

 

17,85 (3,49) 

 

 

13,05 (3,79) 

 

 

 
 

32,94 (8,66) 

 

 

18,24 (4,71) 

 

 

12,22 (4,86) 

 

 

 
 

t = 0,40 

p = 0,69 

 

t = 0,44 

p = 0,66 

 

t = 0,89 

p = 0,38 
 

           Tabela 3. Indicadores psicológicos e psiquiátricos em função dos diferentes grupos amostrais. 
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Pode-se observar que o grupo DPOC apresentou prevalência estatisticamente 

superior de sujeitos com indicativos de depressão e ansiedade, em comparação com o 

grupo controle. Para o indicador de autoestima, verificou-se a maior frequência de 

sujeitos com baixa autoestima no grupo clínico, em comparação com o grupo controle 

que, por sua vez, apresentou quase a totalidade de sujeitos com autoestima elevada, sendo 

estas diferenças também estatisticamente significativas.  

Para os indicadores de afetividade / sexualidade os dois grupos não diferiram entre 

si, pela avaliação da média dos escores totais obtidos nos respectivos instrumentos. Foram 

obtidos escores mais elevados para o indicador de Afetividade e menores escores para o 

indicador de Adversidades. 

Em relação à habilidades / recursos para o enfrentamento de problemas, novamente 

os grupos, do ponto de vista estatístico, não diferiram entre si. De forma geral, foi 

observada maior utilização de estratégias de enfrentamento focadas no problema e menor 

utilização de estratégias de enfrentamento focadas na emoção disfuncional, indicando um 

padrão adequado de coping. 

Numa análise mais aprofundada, pode-se observar que, as ações de coping mais 

frequentes utilizadas pelos sujeitos do grupo DPOC foram: realizar o exercício da religião 

ou crenças espirituais, planejar esforços de coping ativo, reinterpretação positiva do 

evento estressor, aceitação da realidade do estressor e busca de suporte emocional / social.  

Em relação ao grupo controle, as ações de enfrentamento mais utilizadas foram: 

planejamento, exercício da religião ou crenças espirituais, coping ativo e reinterpretação 

positiva. Dentre as ações menos utilizadas por ambos os grupos estão o uso de drogas, o 

desinvestimento comportamental (desistir de enfrentar o problema) e a negação. 

Em relação ao aspecto de abuso de substâncias, de forma geral, nenhum sujeito 

relatou fazer uso de algum tipo de droga ilícita, como por exemplo maconha, cocaína ou 

inalantes.  
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4.4 Análises Intragrupo em função dos parâmetros espirométricos 

e clínicos dos sujeitos com DPOC 

Para as análises intragrupo foram considerados as seguintes condições / aspectos 

clínicos: Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo, Capacidade Vital Forçada, 

Tosse, Dispnéia, Saturação de Oxigênio e o Estadiamento da DPOC), sendo estes 

classificados em função dos seus níveis de gravidade.  

De forma geral, observou-se predominantemente ausência de diferenças 

significativas para os desfechos das variáveis sóciodemográficas, clínicas e para os 

indicadores de depressão, ansiedade, autoestima, sexualidade e coping, entre os 

subgrupos de maior e menor gravidade de VEF1, CVF, saturação de oxigênio, 

estadiamento da DPOC e ausência / presença de tosse.  Esses dados podem ser vistos nos 

Apêndices E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e V. 

Em relação às variáveis clínicas, podemos observar que no subgrupo Tosse, os 

sujeitos com sintomatologia mais grave apresentaram menor percentual de atividades 

sociais, em comparação com os sujeitos de menor gravidade. Já no subgrupo de Saturação 

de oxigênio, os pacientes menos graves necessitaram de mais ajuda para a realização de 

atividades domésticas, com o percentual de 42%, além de apresentarem maior frequência 

de histórico familiar para a DPOC. Para os demais parâmetros, os sujeitos com maior e 

menor gravidade não diferiram entre si, em relação às variáveis clínicas. 

A variável clínica que mostrou maior associação com os indicadores psicológicos 

foi a dispnéia, sendo que o grupo de maior gravidade deste sintoma apresentou também 

indicadores mais expressivos de depressão e baixa autoestima. Esses dados serão 

apresentados na Tabela 4.  
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Tabela 4. Indicadores psicológicos e psiquiátricos no grupo DPOC em função dos níveis de gravidade de 

Dispnéia.  

 

VARIÁVEIS 

Dispnéia 

Leve / 

Moderada 

(N=21) 

Dispnéia 

Grave / Muito 

Grave 

 (N= 19) 

 

ESTATÍSTICA 

Indicador Depressão 

(PHQ9) 

 

Classificação 
 

 

𝑥 ̅(DP) 

 
 

 Sim (%) 

 

3,63 (3,93) 

 
 

2 (9) 

 

8,68 (5,88) 

 
 

7 (37) 

 

z = 3,04 

p = 0,002* 
 

p = 0,06 (1) 

Indicador Ansiedade 

Traço (Idate T) 

 

Classificação 

 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

 Sim (%) 

40,05 (10,59) 

 

 

9 (43) 

 

45,21 (10,86) 

 

 

12 (63) 

 

z = 1,52 

 p = 0,13 

 

X2 = 1,65 

p = 0,20 
 

Indicador Autoestima 

(Escala de Rosemberg) 

 

Classificação 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

Baixo (%) 

Elevado (%) 

21,86 (4,23) 

 

 

7 (32) 

14 (68) 

18,05 (5,64) 

 

 

9 (47)  

10 (53) 

z =  1,94 

 p = 0,05* 

 
 

X2 = 0,82 

p = 0,52 

 Indicador Afetividade / 

Sexualidade (Evasi) 
 

Relação Sexual 

 

 

Afetividade 

 

 

Adversidades 

 

 
 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

𝑥 ̅(DP) 

 

 
 

68,75 (15,32) 

 

 

72,25 (12,45) 

 

 

7,19 (2,07) 

 

 
 

63,10 (19,90) 

 

 

76,10 (5,76) 

 

 

8,60 (3,23) 

 

 
 

z = 0,66 

p = 0,51 

 

z = 0,37 

p = 0,71 

 

z = 1,36 

p = 0,17 

Indicador 

Enfrentamento  

(Brief Cope)  
 

 Sub-escala CFP 

 

 

Sub-escala CFEF 

 

 

Sub-escala CFED 

 

 

 

 
 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

𝑥 ̅(DP) 

 

 

 

 
 

33,81 (6,42) 

 

 

17,43 (3,34) 

 

 

12,05 (3,27) 

 

 

 
 

33,26 (5,40) 

 

 

18,32 (3,69) 

 

 

14,16 (4,08) 

 

 

 
 

z = 0,57 

p = 0,56 

 

z = 0,99 

p = 0,32 

 

z = 1,59 

p = 0,11 

CFED: Coping Focado na Emoção Disfuncional; CFEF: Coping Focado na Emoção Funcional;   CFP: Coping Focado 

no Problema; DP: Desvio Padrão;   N: Número de sujeitos; p: Significância estatística; 𝒙 ̅: média; %: Porcentagem; * 

Diferença estatisticamente significativa; X2 : Teste do Qui Quadrado; z: Teste não-paramétrico de Mann-Whitney; 
(1):Teste Exato de Fisher. 
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 5. DISCUSSÃO 

 O presente estudo foi realizado com o objetivo de investigar a associação da 

DPOC com indicadores clínicos, psiquiátricos e psicológicos. Também buscou-se 

analisar esses indicadores em relação ao nível de gravidade da DPOC, expressos por 

diferentes parâmetros de sintomatologia clínica e diagnóstica. Para isso, utilizou-se da 

estratégia de comparação de grupos, sendo um grupo clínico, um controle com sujeitos 

sem a doença respiratória recrutados da população geral, e subgrupos da amostra clínica, 

divididos e classificados em função dos níveis de gravidade nos parâmetros acima 

citados.  

 Os resultados do presente estudo, obtidos na comparação entre os grupos clínico 

e controle, indicaram que a DPOC apresentou impacto significativo nos aspectos de 

funcionalidade dos sujeitos (dependência de ajuda para atividades domésticas, prejuízos 

na participação social e atividades de lazer e limitações incapacitantes para atividades 

ocupacionais) e esteve associada à presença de comorbidades clínicas (cardiopatia e IMC 

abaixo do ideal). 

 Em relação à funcionalidade, verificou-se que os sujeitos, de forma geral, eram 

independentes para as atividades básicas de autocuidados, porém no grupo clínico, houve 

maior prevalência de necessidade de ajuda para serviços domésticos, uma vez que essas 

atividades são mais complexas e envolvem maior esforço físico, gasto energético e podem 

desencadear sintomas respiratórios e desconforto físico, como a dispnéia e maior fadiga 

muscular e cansaço físico (SANTOS, ROSA & BATTAGIN, 2009).  

 Esses sintomas respiratórios podem ser desencadeados pelo fato dos pacientes 

com DPOC desenvolverem um padrão respiratório irregular, superficial e rápido durante 

a realização das atividades diárias, devido às mudanças no padrão de recrutamento dos 

músculos respiratórios e alterações no volume pulmonar. Isso ocorre, sobretudo, durante 

as atividades simples executadas pelos membros superiores, que dispendem maior 

consumo de oxigênio e da ventilação pulmonar para a sua execução, o que justifica a 

sensação de dispnéia e desconforto físico experimentados pelos pacientes com DPOC, 

sendo ainda piores para atividades que exigem maior esforço, podendo até desencadear 

um quadro de hiperinsuflação dinâmica (JENG ET AL., 2003; VELLOSO ET AL., 2003, 

CALIK-KUTUKCU ET AL., 2017). Assim a DPOC pode prejudicar os grupos 
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musculares ventilatórios e não ventilatórios, configurando na disfunção muscular 

esquelética, desencadeada por fatores metabólicos como a degradação de fibras 

musculares, prejuízos no consumo de oxigênio e desequilíbrio intracelular de cálcio 

(JAITOVICH & BARREIRO, 2018).   

 Dessa forma, esse declínio funcional associado com a DPOC, pode levar o 

indivíduo a evitar esses tipos de tarefas ao longo da progressão da doença (EISNER AT 

AL., 2008; SILVA & SILVA, 2016). Por sua vez, ao deixar de fazer tarefas do cotidiano 

e atividades físicas, o indivíduo se torna cada vez mais dependente, agravando o processo 

de perda de massa muscular, descondicionamento físico e intolerância ao exercício, 

estabelecendo um círculo vicioso de perdas funcionais com grave repercussão na 

qualidade de vida (SANTOS, ROSA & BATTAGIN, 2009, PLEGUEZUELOS ET AL., 

2016, GARCIA ET AL., 2017).  

 Ainda em relação a esse aspecto, foi observada no grupo clínico, uma elevada 

frequência de inativos profissionalmente por invalidez, a menor prevalência de realização 

de atividades de lazer e menor participação social, sugerindo um possível impacto 

negativo da DPOC, o que pode  favorecer o isolamento social e perdas de atividades 

ocupacionais e de lazer, como mobilidade urbana, passeios, prática de esportes e outras 

atividades que ajudam na manutenção da saúde física, emocional e da qualidade de vida 

do indivíduo (JÁCOME ET AL., 2013; PARK & LARSON, 2016, GARCIA ET AL., 

2017).   

 Também foi verificado, entre os sujeitos do grupo clínico, a maior incidência de 

cardiopatia, como comorbidade associada, corroborando dados prévios da literatura, que 

demonstraram um risco maior para eventos cardiovasculares em portadores de DPOC, 

como insuficiência cardíaca congestiva, arritmia e infarto agudo do miocárdio 

(CURKENDALL ET AL., 2006) e maior índice de mortalidade em pacientes com DPOC 

hospitalizados para tratamento de doenças coronarianas (BERGER ET AL., 2004).  

 Essa associação ocorre pelo fato de ambas as doenças apresentarem fatores de 

risco comuns, como exposição ao tabagismo, idade avançada e o sedentarismo, que 

podem provocar alterações da função vascular sistêmica (MACLAY ET AL., 2009; 

FREITAS ET AL., 2017). Além disso, os pacientes com DPOC tendem a possuírem 

câmaras cardíacas e volumes sistólicos menores, mantendo assim o débito cardíaco 

através de um aumento compensatório no ritmo do coração, levando ao maior risco de 
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insuficiência cardíaca e arritmia (KHANJI ET AL., 2019). Outros estudos apontam para 

uma ligação fisiopatológica entre o tabagismo e rigidez arterial em pacientes com DPOC, 

envolvendo inflamação sistêmica persistente, hipóxia crônica e o desequilíbrio simpático-

vagal. Dessa forma, a inflamação crônica se configura como um dos mais importantes 

fatores de risco, para aterosclerose, doenças cardiovasculares e DPOC (MACLAY, 

MCALLISTER & MACNEE, 2007; SOUMAGNE ET AL., 2019). No presente estudo, 

quase a totalidade dos sujeitos com DPOC tinham histórico de tabagismo de longo prazo, 

o que pode ter favorecido o desenvolvimento dessas comorbidades. 

  Outra alteração clínica associada à doença pulmonar, identificada na comparação 

entre os grupos, foi em relação à classificação do IMC. Apesar da maioria dos sujeitos, 

de ambos os grupos estarem acima do peso ideal, refletindo o perfil dessa amostra, foi 

encontrada uma diferença estatisticamente significativa em relação à prevalência de 

sujeitos abaixo do peso ideal, sendo maior no grupo clínico (13%), em comparação aos 

controles (0%). A perda de peso em pacientes com DPOC é comum e pode ser de causas 

multifatoriais, dentre as quais se destaca o desequilíbrio entre a baixa ingestão e o elevado 

gasto calórico-energético; aumento do esforço respiratório que piora o esforço físico 

necessário para o ato de comer, o que prejudica a capacidade para terminar as refeições; 

a presença de disfagia secundária à dispnéia, combinada com a produção de muco, 

respiração bucal e tosse;  a presença de citocinas pró-inflamatórias que podem causar 

anorexia e estimular a proteólise dos músculos esqueléticos periféricos, favorecendo a 

perda de massa muscular (KAO ET AL., 2011; PASSEY ET AL., 2016; BOSTOCK-

COX, 2017; COLLINS ET AL., 2018).  

 Em relação aos indicadores psiquiátricos e psicológicos, os resultados do presente 

estudo indicaram que estes foram mais expressivos no grupo clínico (indicadores de 

depressão, ansiedade e baixa autoestima), em comparação com os sujeitos do grupo 

controle, estando em conformidade com a literatura científica (CLENAND ET AL., 2007; 

ATLANTIS ET AL., 2013; LEE ET AL., 2019).  

 Dentre os pacientes com DPOC, foi verificada uma prevalência de 53% de 

sintomas de ansiedade e de 23% de depressão, sendo que ambas as prevalências estão 

dentro das médias apontadas pela literatura, que indicam uma variação de cerca de 50 a 

75% para ansiedade (CARVALHO ET AL., 2007) e 17% a 72% para depressão 

(SOLANO ET AL., 2006; DE ET AL., 2011; KIM ET AL., 2014), em pacientes com 
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DPOC grau III e IV, semelhantes com presente amostra. Essa grande variabilidade na 

prevalência desses sintomas emocionais, sobretudo a depressão, se deve a diferenças no 

delineamento metodológico utilizados pelos estudos, diversidade de instrumentos de 

rastreio de depressão / ansiedade (utlização de instrumentos, com diferentes indicadores 

psicométricos e refenciais teóricos, para detecção dos sintomas emocionais) e das 

características da amostra investigadas (diferentes tamanhos e influências socioculturais 

de diferentes amostras populacionais) (ZHANG ET AL., 2011; LAMERS ET AL., 2008; 

DE ET AL., 2014).  

 Em relação ao indicador de depressão, a prevalência enconrada no presente estudo 

(23%) esteve próximo da média indicada no estudo de revisão sistemática com metanálise 

de Zhang et al. (2011), que encontrou uma prevalência agregada de 24,6% em pacientes 

com DPOC comparados com controle. Outra revisão sistemática com metanálise 

(MATTE ET AL., 2016), aprimorou o estudo anterior e adotou critérios mais rígidos para 

a seleção dos estudos, afim de se reduzir a heterogeneidade e a variabilidade entre eles, 

encontrando uma prevalência agregada de 27,1% e indicando possíveis fatores 

necessários para melhorar a precisão das estimativas, como o controle de variáveis 

clínicas e a padronização dos instrumentos de avaliação da depressão em indivíduos com 

DPOC.  

 Dentro desse aspecto, é importante ressaltar que, em ambas as metanálises, a 

grande maioria dos estudos analisados utilizaram questionários de depressão auto 

referidos, usados para o rastreio de sintomas depressivos, assim como no presente estudo. 

Esses instrumentos, em geral, possuem uma sensibilidade elevada, tendendo a 

superestimar a prevalência desses sintomas, em comparação com instrumentos de 

avaliação com maior especificidade, como por exemplo, as entrevistas e avaliações 

clínicas diagnósticas, que apresentam, geralmente, menores taxas de falso positivos 

(Matias et al, 2016).  

 Em comparação com o presente trabalho, dois estudos indianos, que também 

utilizaram o instrumento PHQ-9, detectaram prevalências muito mais elevadas de 

sintomas depressivos em sujeitos com DPOC em uma amostra hospitalar, sendo 49,2% 

(NEGI ET AL., 2014) e 72% (DE ET AL, 2011). Ambos os estudos indicaram que essa 

maior prevalência estava relacionada com as características específicas da população 

indiana, como o baixo nível educacional, piores condições socioeconômicas e alta 
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prevalência de transtornos mentais na população indiana em geral, destacando essa 

questão como uma limitação na representabilidade populacional dos resultados desses 

estudos.  

 Em contrapartida, outros trabalhos que objetivaram a validação do PHQ-9 para 

sujeitos com DPOC, encontraram prevalências mais próximas do presente estudo, com 

22,2% em uma amostra holandesa (LAMER ET AL., 2008) e 31% em uma amostra alemã 

(SCGULER ET AL., 2018), indicando características culturais mais próximas à realidade 

brasileira. 

 De forma geral, os resultados do presente estudo, apontam para a presença de 

fatores de risco, descritos pela literatura, para o desenvolvimento da depressão em 

pacientes com DPOC, como a perda da capacidade funcional, baixo IMC, dispnéia grave, 

VF1 menor que 50% do predito e baixa escolaridade (VAN MANEN ET AL., 2002; 

SCHNEIDER ET AT., 2010; ARAUJO & ARAUJO, 2013; DE GODOY, 2013, LI ET 

AL., 2019). Dessa forma, a depressão poderia ser uma resposta psicológica reativa dos 

indivíduos com DPOC, na medida em que se defronta com a presença de limitações às 

atividades de vida diária, perdas funcionais progressivas, privação social e com o 

desconforto da sintomatologia respiratória decorrente da doença pulmonar crônica, 

favorecendo uma piora na percepção geral de qualidade de vida (NG ET AL., 2009; 

JANSEN ET AL., 2010; HANANIA ET AL., 2011). 

  Já para o indicador de ansiedade, a prevalência mais elevada no grupo clínico, em 

comparação com os controles, também poderia estar relacionada com a presença da 

sintomatologia da DPOC, sendo que a literatura indica que os sintomas de dispnéia e 

hiperventilação, são manifestações características tanto de crises de ansiedade e ataques 

de pânico, como também da própria DPOC (SARDINHA ET AL., 2009), podendo 

contribuir para a cronicidade da ansiedade nesses pacientes (SIKTER ET AL., 2007).  

 Por conta dessa sobreposição entre os sintomas da DPOC e da ansiedade, estudos 

que utilizam questionários de rastreio de sintomas ansiosos, que tenham ênfase nos 

sintomas somáticos da ansiedade (como falta de ar e fadiga) - como por exemplo a escala 

de Ansiedade de Beck (BAI), tenderiam a elevar a prevalência de ansiedade na DPOC, 

pois esses sintomas físicos podem estar associados ao comprometimento respiratório da 

doença pulmonar (HILL ET AL., 2008).  
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 Uma maneira de minimizar esse viés, poderia ser a utilização de instrumentos que 

enfoquem outros aspectos da ansiedade, como o humor, cognição e comportamento 

(KEEDWELL & SNAITH, 1996). Um exemplo disso seriam as escalas IDATE-T 

(ansiedade-traço), utilizada no presente estudo, que avalia aspectos mais subjetivos e 

relacionados com o traço de personalidade do indivíduo na percepção do potencial 

ansiogênico de um estressor (ANDRADE & GORENSTEIN, 2001) e a Escala de 

Ansiedade e Depressão Hospitalar (HADS), sendo que ambas excluem os aspectos mais 

fisiológicos e somáticos da ansiedade, para evitar confusão com sintomatologia de outras 

doenças físicas (incluindo a DPOC). Esta última escala tem sido a mais utilizada nos 

estudos da literatura, conforme indicado pelas revisões sistemáticas de Blakemore et al. 

(2014) e Gordon et al. (2019). 

 Um estudo experimental (PAZ-DIAZ ET AL., 2007) avaliou sintomas de 

ansiedade, utilizando o IDATE, em uma amostra de pacientes com DPOC, inseridos em 

programa de reabilitação pulmonar e encontrou um indicador menor ansiedade do que o 

presente estudo (escore 35, DP 26). Essa divergência pode ter ocorrido pela diferença do 

perfil desses pacientes em reabilitação, que tiveram seus níveis de sintomas emocionais 

reduzidos após a realização do programa.  

 No presente estudo, a DPOC também se mostrou significativamente associada 

com à baixa autoestima, corroborando estudos da literatura que mostraram que 

transtornos emocionais e baixa autoestima são comuns em pacientes com patologia 

respiratória, sobretudo a DPOC (DI MARCO ET AL., 2006; ELASSAL ET AL., 2014; 

MONTEIRO & BELO, 2016). Também foi verificado, dentre os sujeitos do grupo 

clínico, a presença de diversos fatores relacionadas à DPOC, como limitações funcionais, 

isolamento social, sintomas depressivos e ansiosos, comorbidades clínicas e presença de 

sintomatologia respiratória grave, que a literatura associa à baixa autoestima, por 

prejuízos na autoavaliação que o paciente faz de si mesmo (NINOT ET AL., 2007; 

MONTEIRO & BELO, 2016; KERKOSKI ET AL., 2018). 

  Em contrapartida, outros estudos associam a elevada autoestima (GARCIA ET 

AL., 2012) e maior controle de sintomas depressivos e ansiosos (GODOY & FRIZZO, 

2002; STOILKOVA ET AL., 2013) em pacientes com DPOC que realizavam a prática 

de exercícios e atividades físicas (inseridos em programa de Reabilitação Pulmonar), 

divergindo do perfil dos sujeitos clínicos de nossa amostra. Esses estudos apontaram que 
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a estimulação à atividades físicas regulares e a socialização, potencializa a percepção 

positiva da autoimagem, favorecendo o fortalecimento do autoconceito positivo, além de 

outros fatores protetivos, como a participação social e atividades de lazer, constituindo 

em um importante elemento terapêutico no tratamento da DPOC. 

 No que se refere às vivências afetivas e sexuais dos sujeitos do estudo, a maioria 

dos participantes referiu ter companheiro e vida sexual ativa. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos clínico e controle, nos 

indicadores de ato sexual, afetividade e adversidades na sexualidade.  

 Apesar da literatura apontar o impacto negativo da DPOC principalmente na 

atividade sexual, sobretudo por conta dos sintomas respiratórios e a dispnéia, que também 

estão também relacionadas com a disfunção erétil (DIAS ET AL., 2017) e a diminuição 

na frequência da relação sexual (KAPTEIN ET AL., 2008), o presente estudo identificou 

uma satisfação com a vida sexual dentre os pacientes com DPOC, semelhantes aos dos 

sujeitos controle. Uma grande prevalência de satisfação com a sexualidade entre os 

pacientes com DPOC, apesar de alta incidência de disfunção sexual, também foi 

encontrada no estudo de Collins et al. (2012), que destacou a importância de outros 

aspectos da sexualidade humana, como o companheirismo, intimidade, cuidado e afeto, 

concluindo que o paciente pode ter limitações para a realização do ato físico, no entanto 

pode permanecer íntimo com seu parceiro.  

 Também não foram encontradas diferenças significativas nos aspectos da 

sexualidade em relação ao nível de gravidade da DPOC no grupo clínico, mesmo em 

relação à gravidade dos parâmetros espirométricos e sintomatológicos, sobretudo a 

dispnéia e tosse. Uma explicação possível para isso, seria de que o processo de 

adoecimento pode interferir na mudança da sexualidade dos idosos, uma vez que diante 

das limitações físicas para a atividades sexuais, eles acabam redirecionando suas 

vivências para outras atividades, como o autocuidado e atenção à saúde (ALENCAR ET 

AL., 2014), além da valorização da relação conjugal e afetividade, como um processo 

adaptativo às adversidades vivenciadas (DA MAIA LIMA ET AL., 2017). Esses fatores 

poderiam justificar os indicadores satisfatórios observados nos aspectos gerais da 

sexualidade nos sujeitos do grupo DPOC, independente de sua gravidade clínica.  

 Outro aspecto que poderia ter favorecido a percepção positiva da sexualidade e 

afetividade foi a realização de ações relacionadas à busca de suporte social e emocional 
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(dentro das estratégias de coping, utilizadas pelos sujeitos com DPOC, identificadas pelo 

estudo), que geralmente envolvem o suporte do próprio companheiro, sendo que a família 

é a fonte primária de apoio social e afetivo do idoso, destacando-se especialmente a figura 

feminina (esposa), como provedoras de cuidados essenciais, favorecendo melhor 

percepção de qualidade de vida (SELLI ET AL., 2008; MESQUITA ET AL., 2012; DE 

ANDRADE ET AL., 2013).  

 Em relação à utilização de estratégias de enfrentamento ou coping, também não 

foram observadas diferenças estatisticamente significativas entres os grupos clínico e 

controle, indicando a utilização de forma semelhante das estratégias de enfrentamento, 

apesar dos sujeitos do grupo clínico lidarem com uma doença crônica incapacitante, com 

sintomatologia grave e comorbidades clínicas e psicológicas associadas, configurando-se 

assim, em um evento estressor potencialmente mais significativo.  

 Esse achado vai ao encontro do estudo de DE SOUZA TALARICO ET AL. 

(2009), no qual também foi verificada a ausência de associação significativa entre 

intensidade da magnitude do estresse e estilo de coping entre idosos, indicando que 

características mais subjetivas, como traços de personalidade, suporte social e familiar, 

também podem interferir na adaptação e controle de uma determinada situação estressora, 

além da especificidade do evento estressor em si, tanto em situações agudas como 

crônicas. É importante ressaltar que essas características subjetivas específicas, apontadas 

por estes autores, não foram avaliadas no presente estudo, que se limitou às ações de 

enfrentamento do instrumento de coping.  

  Nesse sentido, foi verificado no grupo clínico, a utilização de estratégias de 

enfrentamento focadas no problema, sendo que essas estratégias racionais são mais 

eficazes para o manejo e gerenciamento do adoecimento e estão relacionadas com melhor 

qualidade de vida dos pacientes com DPOC (MONNINKHOF ET AL., 2004).  

 É interessante destacar que, as ações de enfrentamento mais referidas pelos 

pacientes com DPOC, foram o planejamento de esforços de coping ativo, reinterpretação 

positiva do evento estressor, aceitação da realidade do estressor e busca de suporte social 

e emocional.  Essas ações poderiam ser estimuladas pelo próprio tratamento clínico da 

DPOC, ajudando os pacientes a se reorganizarem e estruturar ações efetivas para o 

enfrentamento da doença, como conhecer melhor o seu diagnóstico, iniciar uso de 

medicamentos para controle dos sintomas respiratórios, realizar o controle clínico de 
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comorbidades associadas, o que pode ajudar a desenvolver percepções mais positivas da 

doença e maior senso de controle e gerenciamento da doença pulmonar (KAPTEIN ET 

AL. 2008), tendo sido refletido nas estratégias de enfrentamento avaliadas no presente 

estudo. 

 A literatura tem mostrado a utilização específica da religiosidade e espiritualidade 

como estratégias de enfrentamento na DPOC, denominado de Coping Religioso, como 

estratégia para a redefinição religiosa positiva ou negativa do evento estressor (DA 

SILVA ET AL., 2018; NASCIMENTO ET AL., 2019). É interessante observar que, 

dentre as diversas ações de coping avaliadas no presente estudo, o exercício da religião e 

crenças espirituais foi uma das mais utilizadas pelos pacientes do grupo clínico, e também 

do grupo controle, indicando um forte apego às questões religiosas / espirituais no 

enfrentamento de estressores. Esses achados corroborando o estudo de BLINDERMAN 

ET AL (2009), que aponta que a avaliação da religiosidade entre pacientes com DPOC 

pode ajudar a aumentar o entendimento das estratégias de enfrentamento, amenizando o 

impacto da doença na qualidade de vida. 

 Em relação às comparações intragrupo, é necessário destacar o perfil clínico da 

amostra de sujeitos com DPOC, tendo sido encontrada uma alta prevalência de pacientes 

com maior nível de gravidade da doença (68% de pacientes com grau III / IV) e com 

presença de sintomatologia respiratória de moderada a grave (tosse e dispnéia). Apesar 

disso, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os subgrupos 

de menor e maior gravidade dos parâmetros espirométricos e sintomatológicos em relação 

às variáveis sóciodemográficas, clínicas e psicológicas, divergindo da hipótese inicial do 

estudo, na qual a maior gravidade da doença, representada por esses parâmetros, estaria 

associada com piores indicadores psiquiátricos e psicológicos.  

 Esse achado corrobora parcialmente os dados prévios da literatura, que mostram 

resultados conflitantes em relação à associação da prevalência de transtornos emocionais 

e a gravidade da DPOC, expresso principalmente, pelo percentual predito de VEF1, sendo 

que alguns estudos conseguiram apontar essa relação (MAURER ET AL., 2008; 

SCHNEIDER ET AL., 2010; HANANIA ET AL., 2011) e outros estudos não 

encontraram associação significativa entre eles (WAGENA ET AL., 2005; ZHANG ET 

AL., 2010; KIM ET AL., 2014; DUA ET AL., 2018), indicando que as medidas clínicas 
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e fisiológicas foram determinantes menos importantes para os transtornos emocionais na 

DPOC.  

 Nesse sentido, alguns estudos mostraram que, outros índices de gravidade da 

DPOC, estiveram mais associados com sintomas de ansiedade e depressão, em 

comparação com o valor predito de VEF1, como o índice BODE (Body mass, airway 

Obstruction, Dyspea and Exercise capacity), devido à incorporação da dispnéia e 

capacidade de exercício em sua classificação (FUNK ET AL., 2009; IGUCHI ET AL., 

2013, KIM ET AL., 2014) e a medida funcional de sintomatologia respiratória pelo CAT 

(COPD Assessment Test), em comparação com o nível de gravidade de obstrução 

pulmonar (definidos pela classificação GOLD I, II, III e IV), concluindo que a intensidade 

da sintomatologia respiratória teve mais impacto na tendência à sintomas depressivos, do 

que o indicador clínico da medida de obstrução pulmonar em si (ALVES ET AL., 2019). 

Os achados do presente estudo se alinha a eles, na medida em que foi oservado que as 

alterações psicológicas (depressão e baixa auto estima), foram associadas mais 

significativamente com as medidas sintomatológicas, como a maior gravidade da 

dispnéia, do que a gravidade dos parâmetros espirométricos em si. 

 Uma possível explicação para essa associação é que o nível maior de gravidade 

de dispnéia pode piorar a percepção do estado geral de saúde e trazer mais limitações nas 

atividades diárias, prejuízos na qualidade do sono, diminuição do apetite, sensação de 

cansaço, aumento de sintomas ansiosos, além de ser uma experiência extremamente 

angustiante (NINOT ET AL., 2007; BOSTOCK-COX, 2017; HANANIA & 

O’DONNELL, 2019). 

 A literatura também indica que as maiores taxas de sintomas depressivos estão 

associadas à DPOC mais grave, sobretudo nos pacientes dependentes de oxigênio 

(LACASSE, ROUSSEOU & MALTAIS, 2001; SCHNEIDER ET AL., 2010) ou que 

tiveram uma exacerbação recente da doença (GUDMUNDSSON ET AL., 2006). No 

presente estudo, essas associações específicas não foram encontradas, sendo que, apesar 

da maioria dos sujeitos de nossa amostra do grupo DPOC apresentarem nível de 

estadiamento grave de DPOC e com presença de sintomatologia moderada a grave, todos 

tinham uma condição estável da doença, sem crises recentes de exacerbação e nenhum 

era oxigênio-dependentes, o que poderia explicar a divergência dos achados com esses 

estudos anteriormente citados.  
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 Também divergindo de outros estudos da literatura (JANSSEN ET AL., 2010, 

FREIRE & NARDI, 2012), no presente estudo, a prevalência de ansiedade nos pacientes 

com dispnéia mais grave, não diferiu dos pacientes mais leves, podendo indicar uma 

tendência semelhante na percepção dos eventos ansiogênicos, o que poderia ser reflexo 

da utilização de estratégias de enfrentamento adequadas ao lidar com o adoecimento, 

identificadas nos sujeitos do grupo clínico em geral, sendo que essas ações podem 

também auxiliar no gerenciamento desses sintomas clínicos, independente de sua 

gravidade, na doença pulmonar estável, sem exacerbações (TIEMENSMA ET AL, 2016). 

 Explorando esses aspectos, Kerkoski et al. (2018) verificaram que os pacientes 

com DPOC geralmente fazem adaptações em seu cotidiano, diminuindo o ritmo de 

realização das atividades, fazendo-as de forma lenta e com pausas para descanso, de modo 

a tentar minimizar o desencadeamento de desconforto respiratório, o que poderia 

funcionar como uma estratégia para controlar a fadiga e a dispnéia, independente da 

gravidade da doença pulmonar. No presente estudo, quase a totalidade dos pacientes com 

DPOC conseguiam realizar algumas atividades do cotidiano (como banho, vestuário e 

alimentação) de forma independente, o que poderia ser resultado do uso dessas estratégias 

citadas, o que também poderia auxiliar no controle da ansiedade, explicando a 

similaridade da prevalência da ansiedade nos grupos de maior e menor gravidade de 

dispnéia. 

 De forma geral, os achados do presente estudo indicaram o impacto da DPOC nos 

aspectos clínicos, funcionais e psicológicos dos indivíduos, sendo esse impacto 

independente do nível de gravidade da doença pulmonar. Contudo, há de se apontar 

algumas limitações do mesmo, que devem ser considerados na interpretação e 

generalização dos achados. 

 O primeiro deles relaciona-se ao viés de seleção do grupo controle, composto por 

sujeitos com maior escolaridade e renda, o que pode favorecer melhor autocuidados em 

saúde. O segundo, refere-se ao delineamento transversal do estudo, que possibilita o 

estabelecimento de associações entre as variáveis, porém não permite estabelecer as 

relações de causa e efeito entre elas, sendo necessário para isso, o planejamento de 

estudos longitudinais. O terceiro foi o tamanho amostral reduzido do grupo clínico, que 

limitou as possibilidades de análises estatísticas mais refinadas de associação entre os 

níveis de gravidade dos parâmetros espirométricos e sintomatológicos com os desfechos 
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significativos, como a análise de regressão logística multivariada, que se mostrou inviável 

após os modelos iniciais testados. Essas análises específicas não foram incluídas no 

presente estudo, por conta da alta tendência a erros e vieses na interpretação desses 

resultados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os achados do presente estudo confirmam parcialmente as hipóteses iniciais do 

estudo, indicando que a DPOC está associada com prejuízos significativos nos aspectos 

clínicos, funcionais e psiquiátricos / psicológicos dos sujeitos acometidos pela doença 

pulmonar. No entanto, a satisfação com a qualidade da vida sexual e afetiva foram 

preservados e foram verificadas a utilização de estratégias de enfrentamento adequadas, 

assemelhando-se essas características com os sujeitos do grupo controle.  Além disso, de 

forma geral, não foram identificadas diferenças significativas do impacto do nível de 

gravidade da DPOC nos desfechos avaliados.   

 Destaca-se a relevância das contribuições trazidas pelo presente estudo, que 

avaliou conjuntamente a sintomatologia da doença pulmonar, transtornos emocionais 

(ansiedade e depressão), autoestima, sexualidade e estratégias de enfrentamento; por meio 

de análises comparativas de diferentes variáveis, o que proporcionou uma compreensão 

de forma mais integrada do impacto da DPOC na saúde do indivíduo. 

 Para trabalhos futuros, sugere-se a investigação de fatores e características 

subjetivas dos sujeitos com DPOC, não avaliadas no presente estudo, como traços de 

personalidade, a qualidade do suporte social e familiar e a percepção de qualidade de vida 

na doença respiratória, para a identificação de possíveis variáveis ou fatores protetivos ao 

adoecimento, em idosos com DPOC. 
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8. APÊNDICES 

APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) – Grupo Clínico 

Grupo Clínico 
 

 

Projeto de Pesquisa: Doença Pulmonar Obstrutivo Crônica: Análise do 

Impacto de Fatores Clínicos, Psicológicos e Psiquiátricos 

 

 

A Doença Pulmonar Obstrutivo Crônica (DPOC) é uma doença de longa duração, que 

pode piorar com o passar do tempo e que prejudica os pulmões e provoca problemas em 

todo o sistema de respiração. Os principais sintomas são a dispneia (falta de ar), fadiga 

muscular (fraqueza) e insuficiência respiratória (dificuldade de respirar), além de outros 

prejuízos na qualidade de vida do paciente, como a limitação física pelo problema 

respiratório, diminuição das atividades diárias (como limpar a casa e realizar trabalho 

braçal) e sociais (como visitar amigos e parentes, ir a festas e passeios) e presença 

alterações emocionais (ficar deprimido, muito nervoso e irritado ou não cuidar da saúde) 

na vivência da doença. 

Nesse sentido, estamos realizando um estudo cujo objetivo é comparar 

características do estado emocional de pacientes com a DPOC com as de um grupo de 

sujeitos saudáveis e sem a doença respiratória, e verificar se estas características podem 

estar associadas com os sintomas clínicos da doença.  

Para tanto, solicitamos a sua participação no estudo. Caso aceite participar, será 

marcada uma data de acordo com a sua disponibilidade, na qual você irá comparecer ao 

Laboratório de Psicofarmacologia situado no terceiro andar do Hospital das Clínicas para 

responder a alguns questionários sobre sua saúde, buscando avaliar a presença de sinais 

de depressão e ansiedade, avaliação da autoestima (o quanto você percebe suas qualidades 

boas) e estratégias de enfrentamento da doença (a forma como você lida com as suas 

dificuldades) e avaliação de vivências da vida afetiva (como você percebe o seu jeito de 

se relacionar com o companheiro ou companheira). No total você gastará cerca de 60 a 

80 minutos para finalizar as atividades. 
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A participação será voluntária e não está previsto nenhum tipo de prejuízo, custo, 

risco ou dano para você ou para a sua saúde. Porém, caso ocorram, são mínimos. Caso ao 

responder os questionários você se sinta mobilizado / mexido, poderemos conversar a 

respeito, e se houver necessidade de algum tipo de ajuda/ tratamento específico, iremos 

orientá-lo a respeito e se necessário encaminharemos para serviços de saúde mental de 

seu município. Você também poderá desistir de participar a qualquer momento, sem 

nenhum constrangimento.  

Agradecemos a sua participação e, sem qualquer identificação dos participantes, 

nos comprometemos com a divulgação científica das informações colhidas e assumimos 

a responsabilidade por qualquer prejuízo ou despesa extra que a participação no estudo 

possa acarretar. 

Você receberá uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

assinado e rubricado em todas as páginas pelo participante e pelo pesquisador.  

Caso tenha interesse, garantimos a você, o acesso / conhecimento dos resultados 

relativos a esta pesquisa. Qualquer dúvida que você tenha poderá entrar em contato 

conosco pelo telefone (16) 3602-2703, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (16) 3602-2228 (para dúvidas 

éticas). 

Declaro que tomei conhecimento de todos os aspectos envolvidos na realização do 

estudo e aceito participar de forma livre e voluntária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Participante_____________________________ data:  _____ Assinatura:_______________                    

Pesquisador: Samuel Lopes         data:___________  Assinatura:_____________________________      

Pesquisador: Flávia de Lima Osório     data:__________ Assinatura:___________________________   
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE SINTOMATOLOGIA (FICHA CLÍNICA 

PARA CONTROLES) 

 

1. Teve bronquite na infância ou idade adulta? 

Sim (   )   Não (   )  

2. Teve tuberculose pulmonar? 

Sim (   )   Não (   )  

3. Teve mais de duas pneumonias na vida? 

Sim (   )   Não (   )  

4. Fumou por mais de 10 anos ? 

Sim (   )   Não (   )  

5. Sente falta de ar para andar mais do que um quarteirão no plano? 

Sim (   )   Não (   )  

6. Tem tosse com catarro todos os dias?  

Sim (   )   Não (   )  

 

Será considerado controle quem responder não a todas as perguntas.   
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APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - 

Grupo Controle  

 

Projeto de Pesquisa: Doença Pulmonar Obstrutivo Crônica: Análise do 

Impacto de Fatores Clínicos, Psicológicos e Psiquiátricos 

 

 

A Doença Pulmonar Obstrutivo Crônica (DPOC) é uma doença de longa duração, que 

pode piorar com o passar do tempo e que prejudica os pulmões e provoca problemas em 

todo o sistema de respiração. Os principais sintomas são a dispneia (falta de ar), fadiga 

muscular (fraqueza) e insuficiência respiratória (dificuldade de respirar), além de outros 

prejuízos na qualidade de vida do paciente, como a limitação física pelo problema 

respiratório, diminuição das atividades diárias (como limpar a casa e realizar trabalho 

braçal) e sociais (como visitar amigos e parentes, ir a festas e passeios) e presença 

alterações emocionais (ficar deprimido, muito nervoso e irritado ou não cuidar da saúde) 

na vivência da doença. 

Nesse sentido, estamos realizando um estudo cujo objetivo é comparar 

características do estado emocional de pacientes com a DPOC com as de um grupo de 

sujeitos saudáveis e sem a doença respiratória, e verificar se estas características podem 

estar associadas com os sintomas clínicos da doença.  

Para tanto, solicitamos a sua participação no estudo, como participante deste 

grupo de sujeitos saudáveis. Caso aceite participar, você será convidado a responder a um 

questionário inicial para avaliação de presença de doenças respiratórias na infância, nos 

dias atuais e sinais de desconforto ou problemas respiratórios (sintomas como tosse, falta 

de ar e catarro). Posteriormente, você responderá a outros questionários sobre sua saúde 

geral, buscando avaliar a presença de sinais de depressão e ansiedade, avaliação da 

autoestima (o quanto você percebe suas qualidades boas), estratégias de enfrentamento 

de situações estressantes (a forma como você lida com as suas dificuldades) e avaliação 

de vivências da vida afetiva (como você percebe o seu jeito de se relacionar com o 

companheiro ou companheira). No total você gastará cerca de 60 a 80 minutos para 

finalizar as atividades. 
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A participação será voluntária e não está previsto nenhum tipo de prejuízo, custo, 

risco ou dano para você ou para a sua saúde. Porém, caso ocorram, são mínimos. Caso ao 

responder os questionários você se sinta mobilizado / mexido, poderemos conversar a 

respeito, e se houver necessidade de algum tipo de ajuda/ tratamento específico, iremos 

orientá-lo a respeito e se necessário encaminharemos para serviços de saúde mental de 

seu município. Você também poderá desistir de participar a qualquer momento, sem 

nenhum constrangimento.  

Agradecemos a sua participação e, sem qualquer identificação dos participantes, 

nos comprometemos com a divulgação científica das informações colhidas e assumimos 

a responsabilidade por qualquer prejuízo ou despesa extra que a participação no estudo 

possa acarretar. 

Você receberá uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

assinado e rubricado em todas as páginas pelo participante e pelo pesquisador.  

Caso tenha interesse, garantimos a você, o acesso / conhecimento dos resultados 

relativos a esta pesquisa. Qualquer dúvida que você tenha poderá entrar em contato conosco 

pelo telefone (16) 3602-2703, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (16) 3602-2228 (para dúvidas éticas). 

Declaro que tomei conhecimento de todos os aspectos envolvidos na realização do 

estudo e aceito participar de forma livre e voluntária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Participante_____________________________ data:  _____ Assinatura:_______________                    

Pesquisador: Samuel Lopes         data:___________  Assinatura:________________________      

Pesquisador: Flávia de Lima Osório   data:__________ Assinatura:______________________  
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APÊNDICE D –  QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIO 

DEMOGRÁFICA E CLÍNICA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA Nº _________________ Data:____/____/20_______________ 

Registro do Paciente: ___________________________________________________________ 

Local: __________________________________________________________________ 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Idade:__________________________ Data de nascimento:_____________________________ 

Sexo:                  Feminino ( )                             Masculino ( ) 

Estado civil:        solteiro ( )              casado ( )                   divorciado ( )                  viúvo ( ) 

Numero de filhos: __________  

Procedência (cidade atual):_______________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________ Telefone:_______________ 

Religião:________________________________________ Praticante:        sim ( )           não ( ) 

Cor:       branca ( )                negra ( )                  parda ( )                 amarela ( ) 

Até que série estudou?_______________________ Completa ( )       Incompleta ( ) 

Profissão: __________________ Atualmente está empregado? ( ) sim ( ) não (  ) afastado INSS 

 Jornada diária de trabalho: ____________ 

 Aposentado ( ) nao ( ) sim – Há quanto tempo?................................ 

 tempo de serviço ( ) invalidez ( )  

  

 Renda familiar mensal: R$..................................... 

 Número de pessoas que dependem desta renda: _____________________ 

 

2. HISTÓRICO DE SAÚDE 

Fuma?   ______________ Cigarros/dia: _________________________________________ 

Idade de Início:________ Idade de Término:________ Tempo de tabagismo:____________ 

Bebe? ________ Frequência Semanal: ________Tipo bebida:_________ Quantidade 

(doses)______ 

Idade de Início:________ Idade de Término:________ Tempo de uso:______________ 

Outras substancias: ______________________________________________________ 

Precisa de ajuda para realizar as atividades do cotidiano?  
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(   ) Banho    (   ) Vestir-se    (   ) Alimentação    (   ) Domésticas     

Realiza atividades deLazer ?    (    ) Sim     (   ) Não 

 Mantém participação social?     (    ) Sim     (    ) Não 

Histórico de DPOC na família? ________________________________________________ 

Grau de Parentesco __________________________________________________________ 

Toma remédio? ________ Quais? ______________________________________________ 

Doenças associadas: Diabetes (    )   Hipertensão (     )       Cardiopatia (     ) 

                                  Outra (     ) Qual?__________________________________________ 

Peso:______________ Altura:_______________ IMC: ____________________________  

  

3.   ANTECEDENTES PSICOLÓGICOS/PSIQUIÁTRICOS 

Já foi atendido alguma vez por um psicólogo? _________________________________ 

 ( ) está em atendimento atualmente ( ) sim, anteriormente ( ) nunca 

 Qual o Motivo?__________________________________________________________ 

Já foi atendido alguma vez por um psiquiatra? _________________________________ 

 ( ) está em atendimento atualmente ( ) sim, anteriormente ( ) nunca 

 Qual o motivo?__________________________________________________________ 

 

4. DADOS CLÍNICOS (ANÁLISE DE PRONTUÁRIO)  

Data do diagnóstico:______________________________________________________ 

Diagnóstico:____________________________________________________________ 

Comorbidades ou doenças associadas:________________________________________ 

Outras doenças:__________________________________________________________ 

Dados da Espirometria: FEV1 __________________Relação FEV1/CVF:___________ 

Dados da Gasometria:_____________________________________________________ 

Estadiamento (Grau da DPOC): Grau I (   )   Grau II (   )   Grau III (   )   Grau IV (   )  

Numero de internações:___________________________________________________ 

Número de exacerbações clínicas:___________________________________________ 

Tempo de Tratamento Clínico:______________________________________________ 
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APÊNDICE E –  TABELA 5. VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS DO GRUPO DPOC EM 

FUNÇÃO DO NÍVEL DE GRAVIDADE DO VOLUME EXPIRATÓRIO FORÇADO NO 

PRIMEIRO MINUTO (VEF1) 

  

 

VARIÁVEIS 

VEF1 

Leve / Moderado 

(N=11) 

VEF1 

Grave / Muito grave 

 (N=29) 

 

ESTATÍSTICA 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

N (%) 

 

8 (73) 

3 (27) 

 

25 (86) 

4 (14) 

 

  

p = 0,37 (1) 

Estado Civil 

Com companheiro 

Sem companheiro 

 

N (%) 

 

8 (73) 

3 (27) 

 

19 (65) 

10 (35) 

 

 

p = 0,73 (1) 

Filhos 

Sim 

Não 

 

N (%) 

 

11 (100) 

0 (0) 

 

27 (93) 

2 (7)  

 

 

p = 0,59 (1) 

Religião 

Católico 

Outros 

 

N (%) 

 

7 (64) 

4 (36) 

 

22 (76) 

7 (24) 

 

 

p = 0,69 (1) 

Cor 

Branco 

Negro 

Pardo 

 

N (%) 

 

6 (54) 

0 (0) 

5 (46) 

 

14 (48) 

3 (10) 

12 (42) 

 

 

p = 0,68 (1) 

Escolaridade 

Até 12 anos 

>12 anos 

 

N (%) 

 

11 (100) 

0 (0) 

 

25 (86) 

4 (14) 

 

 

p = 0,32 (1) 

Situação 

Profissional 

Ativo 

Inativo 

 

N (%) 

 

2 (18) 

9 (82) 

 

1 (3) 

28 (97) 

 

 

p = 0,18 (1) 

 N: Número de sujeitos; p: Significância estatística; %: Porcentagem; VEF1: Volume Expiratório Forçado no 

primeiro segundo; X2: Qui Quadrado; (1): Teste Exato de Fisher. 
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APÊNDICE F –  TABELA 6. VARIÁVEIS CLÍNICAS DO GRUPO DPOC EM FUNÇÃO DO 

NÍVEL DE GRAVIDADE DO VOLUME EXPIRATÓRIO FORÇADO NO PRIMEIRO 

SEGUNDO (VEF1) 

 

 

VARIÁVEIS 

VEF1 

Leve / Moderado 

(N=11) 

N (%) 

VEF1 

Grave / Muito grave 

 (N=29) 

N (%) 

 

ESTATÍSTICA 

 

Uso álcool 

 

Sim 

 

5 (46) 

 

6 (21) 

 

p = 0,23 (1) 

Ajuda para 

atividades 

cotidianas 

Banho 

Vestuário 

Alimentação 

Domésticas 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

2 (18) 

1 (3) 

1 (3) 

0 (0) 

7 (24) 

p = 1,00 (1) 

p = 1,00 (1) 

p = 1,00 (1) 

p = 1,00 (1) 

Atividade social 

 

Sim 7 (64) 
 

14 (49) p = 0,49 (1) 

Atividade Lazer Sim 7 (64) 19 (66) p = 0,15 (1) 

Histórico Familiar 

DPOC 
 

Sim 3 (27)  5 (17) p = 0,66 (1) 

Uso medicamento 

 

Sim 11 (100) 29 (100) p = 1,00 (1) 

Tratamento 

Psicológico 
 

 

Sim 2 (18) 3 (10) p = 0,60 (1) 

Tratamento 

Psiquiátrico 
 

 

Sim 2 (18) 1 (3) p = 0,18 (1) 

IMC 𝒙 ̅(DP) 28,67 (7,66) 25,35 (7,11) t = 1,29 

p =  0,20 

IMC Classificação 

Abaixo 

Ideal 

Acima 

 

N (%) 

 

0 (0) 

4 (36) 

7 (64) 

 

5 (18) 

10 (34) 

14 (48) 

 

 

p = 0,48 (1) 

DP: Desvio Padrão; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; IMC: Índice de Massa Corporal; N: Número de 

sujeitos; p: Significância estatística; %: Porcentagem; VEF1: Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo; t: 

Teste t; (1): Teste Exato de Fisher. 
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VARIÁVEIS 

VEF1 

Leve/Moderado 

(N=11) 

VEF1 

Grave/Muito grave 

 (N=29) 

 

ESTATÍSTICA 

 

Indicador Depressão 

(PHQ9) 

 

Classificação 
 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

 Sim (%) 

 

7,36 (6,29) 

 

 

4 (36%) 
 

 

5,52 (5,26) 

 

 

5 (17%) 
 

 

z = 0,776  

p =0,43 
 

p = 0,23 (1) 

Indicador Ansiedade 

Traço 

(Idate T) 
 

Classificação 
 

𝒙 ̅(DP) 

 

 
 

 Sim (%) 

47,45 (12,60) 

 

 
 

8 (73%) 
 

40,62 (9,76) 

 

 
 

13 (45%) 
 

z = 1,56  

 p = 0,11 

 
 

p = 0,16 (1)
 

Indicador Autoestima 

(Escala de Rosemberg) 

 

 

Classificação 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

Baixo (%) 

Elevado (%) 

19,91 (5,10) 

 

 

1 (9%) 

10 (91%) 

20,10 (5,39) 

 

 

3 (10%)  

26 (90%) 

z = 0,13   

 p = 0,89 

 
 

p = 1,00 (1) 

 

 Indicador Afetividade / 

Sexualidade (Evasi) 
 

Relação Sexual 

 

 

Afetividade 

 

 

Adversidades 

 

 
 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 
 

68,13 (16,76) 

 

 

66,38 (15,12) 

 

 

6,50 (2,12)  

 

 
 

65,89 (17,64) 

 

 

77,00 (5,35) 

 

 

8,28 (2,67) 

 

 
 

z = 0,50 

p = 0,61 

 

z = 1,69 

p = 0,08 

 

z = 1,69 

p = 0,91 

Indicador 

Enfrentamento  

(Brief Cope)  
 

 Sub-escala CFP 

 

 

Sub-escala CFEF 

 

 

Sub-escala CFED 

 

 

 

 
 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

 

 
 

35,09 (5,99) 

 

 

19,18 (3,57) 

 

 

13,00 (3,92) 

 

 

 
 

32,97 (5,85) 

 

 

17,34 (3,39) 

 

 

13,07 (3,78) 

 

 

 
 

z= 0,98 

p = 0,32 

 

z = 1,38 

p = 0,16 

 

z = 0,46 

p = 0,96 

CFED: Coping Focado na Emoção Disfuncional; CFEF: Coping Focado na Emoção Funcional;   CFP: Coping 

Focado no Problema; DP: Desvio Padrão; N: Número de sujeitos; p: Significância estatística; VEF1: Volume 

Expiratório Forçado no primeiro segundo; 𝒙 ̅: média; %: Porcentagem; z: Teste não-paramétrico de Mann-Whitney; 
(1) :Teste Exato de Fisher. 

APÊNDICE G –  TABELA 7. INDICADORES PSICOLÓGICOS E PSIQUIÁTRICOS NO GRUPO 

DPOC EM FUNÇÃO DO NÍVEL DE GRAVIDADE DO VOLUME EXPIRATÓRIO FORÇADO 

NO PRIMEIRO SEGUNDO (VEF1) 
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APÊNDICE H –  TABELA 8. VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS DO GRUPO DPOC EM 

FUNÇÃO DA AUSÊNCIA / PRESENÇA DE TOSSE 

 

 

VARIÁVEIS 

Tosse 

Ausente 

(N=17) 

Tosse 

Pigarro / Tosse 

 (N=23) 

 

ESTATÍSTICA 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

N (%) 

 

15 (88) 

2 (12) 

 

18 (78) 

5 (22) 

 

 

p = 0,68 (1) 

Estado Civil 

Com companheiro 

Sem companheiro 

 

N (%) 

 

12 (71) 

5 (29) 

 

15 (65) 

8 (35) 

 

 

p = 0,75 (1) 

Filhos 

Sim 

Não 

 

N (%) 

 

17 (100) 

0 (0) 

 

21 (91) 

2 (9)  

 

 

p = 0,50 (1) 

Religião 

Católico 

Outros 

 

N (%) 

 

15 (88) 

2 (12) 

 

14 (61) 

9 (39) 

 

 

p = 0,08 (1) 

Cor 

Branco 

Negro 

Pardo 

 

N (%) 

 

10 (59) 

2 (12) 

5 (29) 

 

10 (44) 

1 (4) 

12 (52) 

 

 

p = 0,43 (1) 

Escolaridade 

Até 12 anos 

>12 anos 

 

N (%) 

 

16 (94) 

1 (6) 

 

20 (87) 

3 (13) 

 

 

p = 0,62 (1) 

Situação 

Profissional 

Ativo 

Inativo 

 

 

N (%) 

 

 

3 (18) 

14 (82) 

 

 

0 (0) 

23 (100) 

 

 

 

p = 0,07 (1) 

  

DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; N: Número de sujeitos; p: Significância estatística; %: Porcentagem; 
(1): Teste Exato de Fisher. 

 

 



124 

 

APÊNDICE I –  TABELA 9. VARIÁVEIS CLÍNICAS NO GRUPO DPOC EM FUNÇÃO DA 

AUSÊNCIA / PRESENÇA DE TOSSE 

 

 

VARIÁVEIS 

Tosse 

Ausente 

(N=17) 

N (%) 

Tosse 

Pigarro / Tosse 

 (N=23) 

N (%) 

 

ESTATÍSTICA 

 

Uso álcool 

 

Sim 

 

6 (35) 

 

5 (22) 

 

p = 0,48 (1) 

 

Ajuda para 

atividades 

cotidianas 

Banho 

Vestuário 

Alimentação 

Domésticas 

1 (6) 

1 (6) 

0 (0) 

3 (18) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

6 (26) 

p = 0,43 (1) 

p = 0,43 (1) 

p = 1,00 (1) 

p = 0,71(1) 

Atividade social 

 

Sim 12 (71) 
 

9 (39) X2 = 3,88 

p = 0,05* 

Atividade Lazer Sim 7 (59) 10 (43) p = 1,00 (1) 

Histórico Familiar 

DPOC 
 

Sim 2 (12)  6 (26) p = 0,43 (1) 

Uso medicamento 

 

Sim 17 (100) 23 (100) p = 1,00 (1) 

Tratamento 

Psicológico 
 

 

Sim 4 (23) 1 (4) p = 0,14 (1) 

Tratamento 

Psiquiátrico 
 

 

Sim 1 (6) 2 (9) p = 1,00 (1) 

IMC 𝒙 ̅(DP)  26,98 (6,23) 25,73 (8,13) t = 0,25 

p = 0,60 

IMC Classificação 

Abaixo 

Ideal 

Acima 

 

N (%) 

 

0 (0) 

8 (47) 

9 (53) 

 

5 (22) 

6 (26) 

12 (52) 

 

 

p = 0,07 (1) 

DP: Desvio Padrão; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; IMC: Índice de Massa Corporal; N: Número de 

sujeitos; p: Significância estatística; %: Porcentagem; * Diferença estatisticamente significativa; X2: Teste do Qui-

Quadrado; t: Teste t; (1): Teste Exato de Fisher. 
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APÊNDICE J –  TABELA 10. INDICADORES PSICOLÓGICOS E PSIQUIÁTRICOS NO 

GRUPO DPOC EM FUNÇÃO DA AUSÊNCIA / PRESENÇA DE TOSSE 

 

VARIÁVEIS 

Tosse 

Ausente 

(N=17) 

Tosse 

Pigarro / Tosse 

 (N=23) 

 

ESTATÍSTICA 

 

Indicador Depressão 

(PHQ9) 

 

Classificação 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

 Sim (%) 

 

5,82 (5,96) 

 

 

4 (23) 

 

6,17 (5,34) 

 

 

5 (22) 

 

z = 0,44 

p = 0,66 
 

p = 1,00 (1) 

Indicador Ansiedade 

Traço (Idate T) 

 

Classificação 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

 Sim (%) 

43,82 (11,15) 

 

 

11 (65) 

 

41,52 (10,85) 

 

 

10 (43%) 

 

z = 0,56 

 p = 0,57 

 

p = 0,22 (1)
 

Indicador Autoestima 

(Escala de Rosemberg) 

 

 

Classificação 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

Baixo (%) 

Elevado (%) 

20,47 (3,33) 

 

 

2 (12) 

15 (88) 

19,74 (6,36) 

 

2 (9%)  

21 (91%) 

z =  0,49 

 p = 0,62 

 
 

 
 

p = 1,00 (1) 

 Indicador Afetividade / 

Sexualidade (Evasi) 
 

Relação Sexual 

 

 

Afetividade 

 

 

Adversidades 

 

 
 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 
 

75,75 (7,92) 

 

 

76,33 (8,22) 

 

 

7,17 (2,16) 

 

 
 

58,71 (19,05) 

 

 

71,50 (11,83) 

 

 

8,21 (2,94) 

 

 
 

z = 2,47 

p = 0,01* 

 

z = 1,21 

p = 0,22 

 

z = 1,04 

p = 0,29 

Indicador 

Enfrentamento  

(Brief Cope)  
 

 Sub-escala CFP 

 

 

Sub-escala CFEF 

 

 

Sub-escala CFED 

 

 

 

 
 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

 

 
 

34,88 (5,99) 

 

 

18,29 (3,31) 

 

 

13,12 (4,06) 

 

 

 
 

32,57 (5,74) 

 

 

17,85 (3,49) 

 

 

13,05 (3,78) 

 

 

 
 

z = 0,94 

p = 0,34 

 

z = 0,75 

p = 0,45 

 

z = 0,01 

p = 0,98 

CFED: Coping Focado na Emoção Disfuncional; CFEF: Coping Focado na Emoção Funcional;   CFP: Coping 
Focado no Problema; DP: Desvio Padrão; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; N: Número de sujeitos; 

p: Significância estatística; 𝒙 ̅: média; %: Porcentagem; * Diferença estatisticamente significativa; z: Teste não-

paramétrico de Mann-Whitney; X2: Teste do Qui Quadrado; (1) :Teste Exato de Fisher. 
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APÊNDICE L –  TABELA 11. VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS DO GRUPO DPOC EM 

FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE GRAVIDADE DE DISPNÉIA 

 

 

VARIÁVEIS 

Dispnéia 

Leve / Moderada 

(N=21) 

Dispnéia 

Grave / Muito Grave 

 (N=19) 

 

ESTATÍSTICA 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

N (%) 

 

18 (86) 

3 (14) 

 

15 (79) 

4 (21) 

 

 

p = 0,69 (1) 

Estado Civil 

Com companheiro 

Sem companheiro 

 

N (%) 

 

17 (81) 

4 (19) 

 

10 (53) 

9 (47) 

 

X2 = 3,65 

p = 0,05* 

Filhos 

Sim 

Não 

 

N (%) 

 

20 (95) 

1 (5) 

 

18 (95) 

1 (5)  

 

 

p = 1,00 (1) 

Religião 

Católico 

Outros 

 

N (%) 

 

16 (76) 

5 (24) 

 

13 (68) 

6 (32) 

 

X2 = 0,30 

p = 0,73 

Cor 

Branco 

Negro 

Pardo 

 

N (%) 

 

11 (52) 

0 (0) 

10 (48) 

 

9 (47) 

3 (16) 

7 (37) 

 

 

p = 0,22 (1) 

Escolaridade 

Até 12 anos 

>12 anos 

 

N (%) 

 

20 (95) 

1 (5) 

 

16 (84) 

3 (16) 

 

 

p = 0,33 (1) 

Situação 

Profissional 

Ativo 

Inativo 

 

N (%) 

 

2 (10) 

19 (90) 

 

1 (5) 

18 (95) 

 

 

 p = 1,00 (1) 

DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; N: Número de sujeitos; p: Significância estatística; X2: Teste 

do Qui Quadrado; %: Porcentagem; *Diferença estatisticamente significativa; (1): Teste Exato de Fisher. 
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APÊNDICE M –  TABELA 12. VARIÁVEIS CLÍNICAS NO GRUPO DPOC EM FUNÇÃO DOS 

NÍVEIS DE GRAVIDADE DE DISPNÉIA 

 

 

VARIÁVEIS 

Dispnéia 

Leve / Moderada 

(N=21) 

N (%) 

Dispnéia 

Grave / Muito Grave 

(N=19) 

N (%) 

 

ESTATÍSTICA 

 

Uso álcool 

 

Sim 

 

6 (29) 

 

5 (26) 

 

X2 = 0,03 

p = 0,87 

Ajuda para 

atividades 

cotidianas 

Banho 

Vestuário 

Alimentação 

Domésticas 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

2 (9) 

1 (5) 

1 (5) 

0 (0) 

7 (37) 

p = 0,48 (1) 

p = 0,48 (1) 

p = 1,0 (1) 

p = 0,06 (1) 

Atividade social 

 

Sim 11 (52) 
 

10 (53) X2 = 0,001 

p = 0,99 

Atividade Lazer Sim 10 (48) 7 (37) X2 = 0,47 

p = 0,49 

Histórico Familiar 

DPOC 
 

 

Sim 3 (14)  5 (26) p = 0,44 (1) 

Uso medicamento 

 

Sim 21 (100) 19 (100) p = 1,0 (1) 

Tratamento 

Psicológico 
 

 

Sim 2 (9) 3 (16) p = 0,65 (1) 

Tratamento 

Psiquiátrico 
 

 

Sim 1 (6) 2 (9) p = 1,0 (1) 

IMC 𝒙 ̅(DP)  26,53 (7,71) 25,97 (7,06) t = 0,24 

p = 0,81 

IMC Classificação 

Abaixo 

Ideal 

Acima 

 

N (%) 

 

3 (14) 

6 (28) 

12 (58) 

 

2 (10) 

8 (42) 

9 (48) 

 

 

 

p = 0,67 (1) 

DP: Desvio Padrão; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; IMC: Índice de Massa Corporal; N: Número de 

sujeitos; p: Significância estatística; %: Porcentagem; t: Teste t; (1): Teste Exato de Fisher. 
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APÊNDICE N –  TABELA 13. VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS DO GRUPO DPOC EM 

FUNÇÃO DA CAPACIDADE VITAL FORÇADA (CVF) 

 

 

VARIÁVEIS 

CVF 

Menor gravidade 

(N=21) 

CVF 

Maior gravidade 

 (N=19) 

 

ESTATÍSTICA 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

N (%) 

 

17 (81) 

4 (19) 

 

16 (84) 

3 (16) 

 

  

p = 1,00 (1) 

Estado Civil 

Com companheiro 

Sem companheiro 

 

 

N (%) 

 

17 (81) 

4 (19) 

 

10 (53) 

9 (47) 

 

X2 = 3,65 

p = 0,05* 

Filhos 

Sim 

Não 

 

 

N (%) 

 

20 (95) 

1 (5) 

 

18 (95) 

1 (5)  

 

 

p = 1,00 (1) 

Religião 

Católico 

Outros 

 

N (%) 

 

15 (71) 

6 (29) 

 

14 (74) 

5 (26) 

 

 X2 = 0,03 

p = 0,87 

Cor 

Branco 

Negro 

Pardo 

 

 

N (%) 

 

10 (48) 

2 (10) 

9 (42) 

 

10 (53) 

1 (5) 

8 (42) 

 

 

p = 1,00 (1) 

Escolaridade 

Até 12 anos 

>12 anos 

 

 

N (%) 

 

19 (90) 

2 (10) 

 

16 (84) 

3 (16) 

 

 

p = 0,65 (1) 

Situação 

Profissional 

Ativo 

Inativo 

 

N (%) 

 

3 (14) 

18 (86) 

 

0 (0) 

19 (100) 

 

 

p = 0,23 (1) 

CVF: Capacidade Vital Forçada; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; N: Número de sujeitos; p: 

Significância estatística; X2: Teste do Qui Quadrado; %: Porcentagem; *: Diferença estatisticamente 

significativa; (1): Teste Exato de Fisher. 
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APÊNDICE O –  TABELA 14. VARIÁVEIS CLÍNICAS NO GRUPO DPOC EM FUNÇÃO DO 

NÍVEL DE GRAVIDADE DA CAPACIDADE VITAL FORÇADA (CVF) 

 

 

VARIÁVEIS 

CVF 

Menor Gravidade 

(N=21) 

N (%) 

CVF 

Maior Gravidade 

 (N=19) 

N (%) 

 
ESTATÍSTICA 

 

Uso álcool 

 

Sim 

 

6 (29) 

 

5 (26) 

 

X2 = 0,03 

p = 0,87 

Ajuda para 

atividades 

cotidianas 

Banho 

Vestuário 

Alimentação 

Domésticas 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

6 (29) 

1 (5) 

1 (5) 

0 (0) 

3 (16) 

p = 0,48 (1) 

p = 0,48 (1) 

p = 1,00 (1) 

p = 0,46 (1) 

Atividade social 

 

Sim 14 (67) 
 

7 (37) X2 = 3,56 

p = 0,06 

Atividade Lazer Sim 11 (52) 6 (32) X2 = 1,77 

p = 0,18 

Histórico Familiar 

DPOC 
 

 

Sim 5 (24)  3 (16) p = 0,53 (1) 

Uso medicamento 

 

Sim 21 (100) 19 (100) p = 1,00 (1) 

Tratamento 

Psicológico 
 

 

Sim 2 (9) 3 (16) p = 0,65 (1) 

Tratamento 

Psiquiátrico 
 

 

Sim 1 (5) 2 (10) p = 0,60 (1) 

IMC 𝒙 ̅(DP)  27,44 (8,25) 24,96 (6,10) t = 1,07 

p = 0,29 

IMC Classificação 

Abaixo 

Ideal 

Acima 

 

N (%) 

 

1 (5) 

9 (43) 

11 (52) 

 

4 (21) 

5 (26) 

10 (53) 

 

 

p = 0,27 (1) 

CVF: Capacidade Vital Forçada; DP: Desvio Padrão; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; IMC: Índice de 

Massa Corporal; N: Número de sujeitos; p: Significância estatística; %: Porcentagem; t: Teste t; X2: Teste do Qui-

Quadrado; (1): Teste Exato de Fisher. 
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VARIÁVEIS 

CVF 

Menor Gravidade 

 (N=21) 

CVF 

Maior Gravidade 

 (N= 19) 

 

ESTATÍSTICA 

Indicador Depressão 

(PHQ9) 

 

Classificação 
 

 

𝒙 ̅(DP) 

 
 

 Sim (%) 

 

5,67 (5,3) 

 
 

5 (24) 

 

6,42 (5,9) 

 
 

4 (21) 
 

 

z = 0,40  

p =0,68 
 

p = 1,00 (1) 

Indicador Ansiedade 

Traço (Idate T) 

 

Classificação 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

 Sim (%) 

40,86 (10,56) 

 

 

10 (48) 

 

42,50 (10,89) 

 

 

11 (58) 

 

z = 0,99  

 p = 0,32 

 

 

p = 0,55 (1) 
 

Indicador Autoestima 

(Escala de Rosemberg) 

 

 

Classificação 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

Baixo (%) 

Elevado (%) 

20,62 (6,20) 

 

 

2 (9) 

19 (91) 

19,42 (4,03) 

 

 

2 (10)  

17 (90) 

z = 0,72   

 p = 0,48 
 

 

p = 1,00 (1) 

 Indicador Afetividade / 

Sexualidade (Evasi) 
 

Relação Sexual 

 

 

Afetividade 

 

 

Adversidades 
 

 

 
 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 
 

69,24 (14,97) 

 

 

71,71 (12,00) 

 

 

7,41 (2,37) 

 

 
 

61,56 (20,46) 

 

 

77,56 (5,07) 

 

 

8,33 (2,08) 

 
 

 

z = 1,07 

p = 0,28 

 

z = 1,08 

p = 0,28 

 

z = 0,90 

p = 0,36 

Indicador 

Enfrentamento  

(Brief Cope)  
 

 Sub-escala CFP 

 

 

Sub-escala CFEF 

 

 

Sub-escala CFED 

 

 

 

 
 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

 

 
 

35,86 (5,58) 

 

 

18,05 (3,62) 

 

 

12,57 (3,51) 

 

 

 
 

31,00 (5,23) 

 

 

17,63 (3,43) 

 

 

13,58 (4,10) 

 

 

 
 

z = 2,53 

p = 0,01* 

 

z = 0,35 

p = 0,72 

 

z = 0,76 

p = 0,45 

CFED: Coping Focado na Emoção Disfuncional; CFEF: Coping Focado na Emoção Funcional;   CFP: Coping Focado 

no Problema; CVF: Capacidade Vital Forçada; DP: Desvio Padrão; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 

N: Número de sujeitos; p: Significância estatística; 𝒙 ̅: média; %: Porcentagem; * Diferença estatisticamente 

significativa; t: Teste t;  X2 : Teste do Qui Quadrado; z: Teste não-paramétrico de Mann-Whitney; (1) :Teste Exato de 

Fisher. 

APÊNDICE P –  TABELA 15. INDICADORES PSICOLÓGICOS E PSIQUIÁTRICOS NO GRUPO 

DPOC EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE GRAVIDADE DA CAPACIDADE VITAL FORÇADA (CVF) 

 ( 
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APÊNDICE Q –  TABELA 16. VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS NO GRUPO DPOC EM 

FUNÇÃO DO NÍVEL DE GRAVIDADE DA SATURAÇÀO DE OXIGÊNIO (SATO2) 

 

VARIÁVEIS 

SATO2 

Menor Gravidade 

(N=19) 

SATO2 

Maior Gravidade 

 (N=21) 

 

ESTATÍSTICA 

 
 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

 

N (%) 

 

13 (68) 

6 (32) 

 

20 (95) 

1 (5) 

 

  

p = 0,04* (1) 

Estado Civil 

Com companheiro 

Sem companheiro 

 

 

N (%) 

 

8 (73) 

3 (27) 

 

19 (65) 

10 (35) 

 

 

p = 0,73 (1) 

Filhos 

Sim 

Não 

 

 

N (%) 

 

17 (89) 

2 (11) 

 

21 (100) 

0 (0) 

 

 

p = 0,22 (1) 

Religião 

Católico 

Outros 

 

 

N (%) 

 

15 (79) 

4 (21) 

 

14 (67) 

7 (33) 

 

X2 = 0,76 

p = 0,39 

Cor 

Branco 

Negro 

Pardo 

 

 

N (%) 

 

8 (42) 

1 (5) 

10 (53) 

 

12 (57) 

2 (10) 

7 (33) 

 

 

p = 0,48 (1) 

Escolaridade 

Até 12 anos 

>12 anos 

 

 

N (%) 

 

17 (89) 

2 (11) 

 

18 (86) 

3 (14) 

 

 

p = 1,00 (1) 

Situação 

Profissional 

Ativo 

Inativo 

 

N (%) 

 

1 (5) 

18 (95) 

 

2 (10) 

19 (90) 

 

 

p = 1,00 (1) 

 DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; N: Número de sujeitos; p: Significância estatística; %: 

Porcentagem; * Diferença estatisticamente significativa; SATO2: Saturação de oxigênio em ar ambiente; X2: 

Teste do Qui Quadrado; (1): Teste Exato de Fisher. 
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APÊNDICE R –  TABELA 17. VARIÁVEIS CLÍNICAS NO GRUPO DPOC EM FUNÇÃO 

DO NÍVEL DE GRAVIDADE DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SATO2) 

 

VARIÁVEIS 

SATO2 

Menor Gravidade 

(N=19) 

N (%) 

SATO2 

Maior Gravidade 

 (N=21) 

N (%) 

 
ESTATÍSTICA 

 

Uso álcool 

 

Sim 

 

6 (32) 

 

5 (24) 

 

X2 = 0,30 

p = 0,58 

Ajuda para 

atividades 

cotidianas 

Banho 

Vestuário 

Alimentação 

Domésticas 

1 (5) 

1 (5) 

0 (0) 

8 (42) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

1 (5) 

p = 0,48 (1) 

p = 0,48 (1) 

p = 1,00 (1) 

p = 0,007* (1) 

Atividade social 

 

Sim 11 (58) 
 

10 (48) X2 = 0,42 

p = 0,52 

Atividade Lazer Sim 10 (53) 7 (33) X2 = 1,52 

p = 0,22 

Histórico Familiar 

DPOC 
 

 

Sim 7 (37)  1 (5) p = 0,02* (1) 

Uso medicamento 

 

Sim 19 (100) 21 (100) p = 1,00 (1) 

Tratamento 

Psicológico 
 

 

Sim 3 (16) 2 (10) p = 0,65 (1) 

Tratamento 

Psiquiátrico 
 

 

Sim 3 (16) 0 (0) p = 0,10 (1) 

IMC 𝒙 ̅(DP)  27,79 (7,33) 24,89 (7,21) t = 1,26 

p = 0,21 

IMC Classificação 

Abaixo 

Ideal 

Acima 

 

N (%) 

 

1 (5) 

8 (42) 

10 (53) 

 

4 (20) 

6 (28) 

11 (52) 

 

 

p = 0,41 (1) 

DP: Desvio Padrão; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; IMC: Índice de Massa Corporal; N: Número de 

sujeitos; p: Significância estatística; SATO: Saturação de Oxigênio em ar ambiente; %: Porcentagem; * Diferença 

estatisticamente significativa; t: Teste t; X2: Teste do Qui-Quadrado; (1): Teste Exato de Fisher. 
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APÊNDICE S –  TABELA 18. INDICADORES PSICOLÓGICOS E PSIQUIÁTRICOS NO 

GRUPO DPOC EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE GRAVIDADE DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO 

(SATO2) 

 

VARIÁVEIS 

SATO2 

Menor Gravidade 

 (N=19) 

SATO2 

Maior Gravidade 

 (N= 21) 

 

ESTATÍSTICA 

Indicador Depressão 

(PHQ9) 

 

Classificação 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 
 

 Sim (%) 

 

5,95 (5,06) 

 
 

4 (21) 

 

 

6,10 (6,07) 

 
 

5 (24) 

 

 

z = 0,16  

p =0,87 
 

p = 1,00 (1) 

Indicador Ansiedade 

Traço (Idate T) 

 

Classificação 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

 Sim (%) 

42,68 (11,75) 

 

 

9 (47) 

 

42,33 (10,35) 

 

 

12 (57%) 

z = 0,12  

 p = 0,90 

 
X2 = 0,38 

p = 0,53 
 

Indicador Autoestima 

(Escala de Rosemberg) 

 

 

Classificação 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

Baixo (%) 

Elevado (%) 

18,95 (5,52) 

 

 

2 (10) 

17 (90) 

21,05 (4,91) 

 

 

2 (9)  

19 (91) 

z = 1,23  

 p = 0,21 
 

 

p = 1,00 (1) 

 Indicador Afetividade / 

Sexualidade (Evasi) 
 

Relação Sexual 

 

 

Afetividade 

 

 

Adversidades 

 

 
 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 
 

65,85 (18,52) 

 

 

72,31 (12,93) 

 

 

8,46 (2,18) 

 

 
 

67,31 (16,21) 

 

 

75,15 (7,39) 

 

 

7,00 (2,88) 

 

 
 

z = 0,03 

p = 0,98 

 

z = 0,23 

p = 0,81 

 

z = 1,66 

p = 0,09 

Indicador 

Enfrentamento  

(Brief Cope)  
 

 Sub-escala CFP 

 

 

Sub-escala CFEF 

 

 

Sub-escala CFED 

 

 

 

 
 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

 

 
 

33,21 (5,61) 

 

 

17,58 (3,38) 

 

 

12,58 (3,04) 

 

 

 
 

32,86 (6,25) 

 

 

18,10 (3,65) 

 

 

13,48 (4,38) 

 

 

 
 

z = 0,39 

p = 0,69 

 

z = 0,31 

p = 0,75 

 

z = 0,48 

p = 0,63 

CFED: Coping Focado na Emoção Disfuncional; CFEF: Coping Focado na Emoção Funcional;   CFP: Coping 

Focado no Problema; DP: Desvio Padrão; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; N: Número de sujeitos; 

p: Significância estatística; SATO2: Saturação de oxigênio em ar ambiente; 𝒙 ̅: média; %: Porcentagem; t: Teste t;  

X2: Teste do Qui Quadrado; z: Teste não-paramétrico de Mann-Whitney; (1):Teste Exato de Fisher. 
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APÊNDICE T –  TABELA 19. VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS DO GRUPO DPOC EM 

FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE ESTADIAMENTO DA DPOC 

 

 

VARIÁVEIS 

DPOC 

Leve / Moderado 

(N=13) 

DPOC 

Grave / Muito Grave 

 (N=27) 

 

ESTATÍSTICA 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

N (%) 

 

9 (69) 

4 (31) 

 

24 (89) 

3 (11) 

 

 

p = 0,19 (1) 

Estado Civil 

Com companheiro 

Sem companheiro 

 

N (%) 

 

10 (77) 

3 (23) 

 

17 (63) 

10 (37) 

 

 

p = 0,48(1) 

Filhos 

Sim 

Não 

 

N (%) 

 

13 (110) 

0 (0) 

 

25 (93) 

2 (7)  

 

 

p = 1,00 (1) 

Religião 

Católico 

Outros 

 

N (%) 

 

8 (61) 

5 (39) 

 

21 (78) 

6 (22) 

 

 

p = 0,45(1) 

Cor 

Branco 

Negro 

Pardo 

 

N (%) 

 

8 (61) 

0 (0) 

5 (39) 

 

12 (44) 

3 (11) 

12 (44) 

 

 

p = 0,53(1) 

 

Escolaridade 

Até 12 anos 

>12 anos 

 

N (%) 

 

13 (100) 

0 (0) 

 

22 (81) 

5 (19) 

 

 

p = 0,15(1) 

Situação 

Profissional 

Ativo 

Inativo 

 

N (%) 

 

2 (15) 

11 (85) 

 

1 (4) 

26 (96) 

 

 

p = 0,24(1) 

DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; N: Número de sujeitos; p: Significância estatística; X2: Teste 

do Qui Quadrado; %: Porcentagem; *Diferença estatisticamente significativa; (1): Teste Exato de Fisher. 
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APÊNDICE U –  TABELA 20. VARIÁVEIS CLÍNICAS NO GRUPO DPOC EM FUNÇÃO DO 

ESTADIAMENTO DA GRAVIDADE DA DPOC 

 

 

VARIÁVEIS 

DPOC 

Leve / Moderada 

(N=13) 

N (%) 

DPOC 

Grave / Muito Grave 

(N=27) 

N (%) 

 

ESTATÍSTICA 

 

Uso álcool 

 

Sim 

 

5 (38) 

 

6 (22) 

 

p = 0,45 (1) 

Ajuda para 

atividades 

cotidianas 

Banho 

Vestuário 

Alimentação 

Domésticas 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

3 (23) 

1 (4) 

1 (4) 

0 (0) 

6 (22) 

p = 1,00 (1) 

p = 1,00 (1) 

p = 1,00 (1) 

p = 1,00 (1) 

Atividade social 

 

Sim 8 (61) 
 

13 (48) p = 0,49 (1) 

Atividade Lazer Sim 7 (54) 10 (37) p = 0,51 (1) 

Histórico Familiar 

DPOC 
 

 

Sim 4 (31)  4 (15) p = 0,40 (1) 

 

Uso medicamento 

 

Sim 13 (100) 27 (100) p = 1,00 (1) 

Tratamento 

Psicológico 
 

 

Sim 2 (15) 3 (11) p = 1,00 (1) 

Tratamento 

Psiquiátrico 
 

 

Sim 2 (15) 1 (4) p = 0,24 (1) 

 

IMC 𝒙 ̅(DP) 27,68 (7,45) 25,58 (7,30) t = 0,85 

p = 0,40 

IMC Classificação 

Abaixo 

Ideal 

Acima 

 

N (%) 

 

0 (0) 

6 (46) 

7 (54) 

 

5 (18) 

8 (30) 

14 (52) 

 

 

p = 0,26 (1) 

 

DP: Desvio Padrão; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; IMC: Índice de Massa Corporal; N: Número de 

sujeitos; p: Significância estatística; %: Porcentagem; t: Teste t; (1): Teste Exato de Fisher. 
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APÊNDICE V –  TABELA 21. INDICADORES PSICOLÓGICOS E PSIQUIÁTRICOS NO 

GRUPO DPOC EM FUNÇÃO DO ESTADIAMENTO DA GRAVIDADE DA DPOC 

 

 

VARIÁVEIS 

DPOC 

Leve / 

Moderada 

(N=13) 

DPOC 

Grave / Muito 

Grave 

 (N= 27) 

 

ESTATÍSTICA 

Indicador Depressão 

(PHQ9) 

 

Classificação 
 

 

𝒙 ̅(DP) 

 
 

 Sim (%) 

 

7,31 (6,25) 

 
 

5 (38) 

 

5,41 (5,18) 

 
 

4 (15) 

 

t = 1,02 

p = 0,32 
 

p = 0,12 (1) 

Indicador Ansiedade 

Traço (Idate T) 

 

Classificação 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

 Sim (%) 

46,23 (12,63) 

 

 

9 (70) 

 

40,70 (9,70) 

 

 

12 (44) 

 

t = 1,53 

p = 0,13 
 

 

p = 0,19 (1)
 

Indicador Autoestima 

(Escala de Rosemberg) 

 

 

Classificação 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

Baixo (%) 

Elevado (%) 

20,23 (4,72) 

 

 

1 (8) 

12 (92) 

19,96 (5,57) 

 

 

3 (11)  

24 (89) 

t = 0,15 

p = 0,88 

 

 

p = 1,00 (1) 

 Indicador Afetividade / 

Sexualidade (Evasi) 
 

Relação Sexual 

 

 

Afetividade 

 

 

Adversidades 

 

 
 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 
 

68,30 (15,52) 

 

 

67,60 (13,83) 

 

 

7,00 (2,36) 

 

 
 

65,50 (18,38) 

 

 

77,56 (5,05) 

 

 

8,19 (2,73) 

 

 
 

t = 0,40 

p = 0,69 

 

t = 2,19 

p = 0,05* 

 

t = 1,13 

p = 0,27 

Indicador 

Enfrentamento  

(Brief Cope)  
 

 Sub-escala CFP 

 

 

Sub-escala CFEF 

 

 

Sub-escala CFED 

 

 

 

 
 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

𝒙 ̅(DP) 

 

 

 

 
 

34,69 (5,59) 

 

 

19,54 (3,38) 

 

 

13,38 (3,71) 

 

 

 
 

33,00 (6,06) 

 

 

17,04 (3,31) 

 

 

12,89 (3,89) 

 

 

 
 

t = 0,85 

p = 0,40 

 

t = 2,22 

p = 0,03* 

 

t = 0,38 

p = 0,70 

CFED: Coping Focado na Emoção Disfuncional; CFEF: Coping Focado na Emoção Funcional;   CFP: Coping Focado 

no Problema;  DP: Desvio Padrão;   N: Número de sujeitos; p: Significância estatística; 𝒙 ̅: média; %: Porcentagem; * 

Diferença estatisticamente significativa; X2 : Teste do Qui Quadrado; z: Teste não-paramétrico de Mann-Whitney; (1) 

:Teste Exato de Fisher. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO A- ESCALA DE DISPNEIA (MEDICAL RESEARCH COUNCIL) 

 

 

0. Falta de ar apenas durante exercícios intensos 

1. Falta de ar quando andando depressa ou subindo rampa leve 

2. Anda mais devagar do que pessoas da mesma idade ou tem que parar para respirar 

quando andando no plano em seu próprio ritmo 

3. Pára para respirar depois de andar menos de 100 metros ou depois de poucos 

minutos no plano 

4. Não sai de casa por causa da falta de ar ou sente falta de ar para se vestir ou banhar-

se 
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ANEXO B – ESCALA DE TOSSE E ESPECTORAÇÃO  

 

Tosse  

0. Ausente 

1.  Pigarro matinal ou tosse esporádica na semana 

2. Diária, apenas um período por dia, ou < 6 vezes no dia 

3. Diária > 6 vezes ao dia      

 

Expectoração 

0. Ausente 

1. Pequena quantidade matinal (<15 ml, ou 1 colher de sopa ao dia) 

2. Média quantidade diária (entre 15-30 ml ao dia, entre 1 e 2 colheres de sopa ao dia) 

3. Grande quantidade diária (> 30 ml ao dia, mais do que 2 colheres de sopa ao dia) 
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ANEXO C- QUESTIONÁRIO SOBRE A SAÚDE DO PACIENTE – PHQ-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A SAÚDE DO(A) PACIENTE (PHQ 9) 

Durante as duas últimas semanas, com que frequência você foi incomodado(a) 
por qualquer um dos problemas abaixo? Marque a resposta com um X. 

Nenhum

a vez 

Vários 

dias 

Mais da 

metade 

dos dias 

Quase 

todos os 

dias 

1. Pouco interessado ou pouco prazer em fazer as coisas 0 1 2 3 

2. Se sentir “para baixo”, deprimido(a) ou sem perspectiva  0 1 2 3 

3. Dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo, ou dormir mais do que de 

costume 
0 1 2 3 

4. Se sentir cansado(a) ou com pouca energia 0 1 2 3 

5. Falta de apetite ou comendo demais 0 1 2 3 

6. Se sentir mal consigo mesmo(a) – ou achar que você é um fracasso, que decepcionou 

sua família ou você mesmo(a) 
0 1 2 3 

7. Dificuldade para se concentrar nas coisas, como ler o jornal ou ver televisão 0 1 2 3 

8. Lentidão para pensar e falar, a ponto das outras pessoas perceberem? Ou o oposto – 

tão agitado(a) ou irriquieto(a) que você fica andando de um lado para o outro mais do 

que de costume 

0 1 2 3 

9. Pensar em se ferir de alguma maneira ou que seria melhor estar morto(a) 0 1 2 3 

ESCORE TOTAL  

Se você assinalou qualquer um dos problemas, indique com um X o grau de dificuldade 

que os mesmos lhe causaram para realizar seu trabalho, tomar conta das coisas em casa 

ou para se relacionar com as pessoas 

Nenhuma Alguma Muita  Extrema 
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ANEXO D - INVENTÁRIO DE ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO (IDATE) 

PARTE II Leia cada pergunta e faça um círculo em redor do número à direita que 

melhor indicar COMO VOCE GERALMENTE SE SENTE. Não gaste muito tempo 

numa única afirmação mas tente dar a resposta que mais se aproximar de como você se 

sente geralmente.  

AVALIAÇÃO: (1) Quase nunca (2) As vezes (3) Frequentemente (4) Quase sempre 

1. Sinto-me bem..............................................................................................

   

1   2    3    4 
  
2.  Canso-me facilmente......................................................................................

   

1   2    3    4 
  
3.  Tenho vontade de chorar................................................................................

   

1   2    3    4 
  
4.  Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser........................ 1   2     3   4 
  
5.  Perco oportunidades porque  não  consigo tomar decisões   
rapidamente..................................................................................................... 1   2    3    4 
  
6.Sinto-me descansado(a)...................................................................................

  

1   2    3    4 
  
7.  Sou calmo(a),ponderado(a) e senhor(a)de mim mesmo ................................

  

1   2    3    4 
  
8.  Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não as consigo 

resolver........................................................... 

 
não consigo resolve-las........................................................................................ 1   2    3    4 
  
9.  Preocupo-me demais com coisas sem importância......................................

  

1   2    3    4 
  
10. Sou feliz...........................................................................................................

  

1   2    3    4 
  
11. Deixo-me afetar muito pelas coisas................................................................ 1   2    3    4 
  
12. Não tenho muita confiança em mim mesmo(a)..............................................

  

1   2    3    4 
  
13. Sinto-me seguro(a). ........................................................................................

  

1   2    3    4 
  
14.Evito ter que enfrentar crises ou   problemas................................................. 1   2    3    4 
  
15. Sinto-me deprimido(a).................................................................................... 1   2    3    4 
  
16.Estou satisfeito(a)............................................................................................

  

1   2    3    4 
  
17. As vezes, idéias sem importância me entram na cabeça e ficam  
me preocupando................................................................................................... 1   2    3    4 
  
18. Levo os desapontamentos tão a serio que não consigo tira-los da  

 

da cabeça 

 
da cabeça............................................................................................................. 1   2    3    4 
  
19. Sou uma pessoa estável................................................................................

  

1   2    3    4 
  
20. Fico tenso(a) e perturbado(a)quando penso em meus problemas do momento  
problemas do momento........................................................................................

  

1    2    3    4 
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ANEXO E - ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG  

Por favor, leia cada frase com atenção e faça um círculo em torno da opção mais 

adequada:  

1. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo tanto quanto as outras pessoas.  

( ) Concordo Totalmente ( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente  

 

2. Eu acho que eu tenho várias boas qualidades.  

( ) Concordo Totalmente ( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente  

 

3. Levando tudo em conta, eu penso que eu sou um fracasso.  

( ) Concordo Totalmente ( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente  

 

4. Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas.  

( ) Concordo Totalmente ( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente   

 

5. Eu acho que eu não tenho muito do que me orgulhar.  

( ) Concordo Totalmente ( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente  

 

6. Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo.  

( ) Concordo Totalmente ( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente  

 

7. No conjunto, eu estou satisfeito comigo.  

( ) Concordo Totalmente ( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente  

 

8. Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo.  

( ) Concordo Totalmente ( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente  

 

9. Às vezes eu me sinto inútil.  

( ) Concordo Totalmente ( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente  

 

10. Às vezes eu acho que não presto pra nada.  

( ) Concordo Totalmente ( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente  
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ANEXO F - ESCALA DE VIVÊNCIAS AFETIVAS E SEXUAIS DO IDOSO (EVASI) 

 
01 Tenho atitude favorável frente à sexualidade na velhice. Nunca raramente Asvezes frequente Sempre 

02 Sinto prazer em estar com meu / minha parceiro(a).      

03 Eu e meu / minha parceiro (a) desfrutamos de privacidade.      

04 Sinto desejo por meu / minha parceiro(a).      

05 Eu e meu parceiro(a) temos relações sexuais.      

06 Sinto que meu / minha parceiro(a) tem carinho por mim.      

07 Eu e meu / minha parceiro(a) somos amigos.      

08 Amo meu/minha parceiro (a).      

09 As vivências sexuais fazem bem para a minha autoestima.      

10 Desfrutar da minha sexualidade significa estar vivo(a).      

11 Sinto-me desejado (a) por meu / minha parceiro(a).      

12 Nossa relação é recheada de muito carinho.      

13 Aceito as mudanças causadas pelo envelhecimento.      

14 Percebo que o fato de fazermos sexo melhora nossa relação.      

15 Não tenho vergonha ou medo de expressar ao meu / 
parceiro(a)o que sinto. 

     

16 Penso que a sexualidade na velhice é normal.      

17 Sinto que meu / minha parceiro(a) sente prazer em estar 
comigo. 

     

18 Nossa relação é baseada em companheirismo.      

19 Percebo a existência de amor em nossa relação.      

20 As vivências sexuais me fazem me sentir mais vivo(a).      

21 Percebo cumplicidade em nossa relação.      

22 Percebo a existência do desejo em nossa relação.      

23 Sinto carinho pelo(a) meu / minha parceiro(a).      

24 Sinto-me atraído por temas sexuais.      

25 Sinto-me amado (a) por meu / minha parceiro (a).      

26 Sinto-me bem quando temos relações sexuais.      

27 Sinto que na velhice, continuo sendo uma pessoa bonita.      

28 Sei que posso contar com meu / minha parceiro(a).      

29 Nossas vivências sexuais são prazerosas.      

30 Preciso das vivências da sexualidade para viver.      

31 Sinto-me incomodado(a) por mudanças em minha 
sexualidade ocasionadas pelo envelhecimento 

     

32 A prática da sexualidade me proporciona bem-estar.      

33 Alguns problemas de saúde atrapalham minhas vivências 
sexuais. 

     

34 As vivências sexuais são importantes para a qualidade de 
vidada pessoa idosa. 

     

35 Expresso minha sexualidade sem me importar com o que os 
outros vão pensar de mim. 

     

36 Eu e meu / minha parceiro(a) costumamos namorar.      

37 Com o avanço da idade sinto que perdi o interesse por sexo.      

38 Tenho receio de ser vítima de preconceito por causa das 
minhas atitudes em relação à sexualidade. 

     

39 Sinto que a sociedade exclui o idoso das vivências sexuais      

40 As trocas de beijos e carícias fazem parte do dia a dia do 
nossorelacionamento. 
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ANEXO G - BRIEF COPE - VERSÃO ADAPTADA 

 
 Estamos interessados em saber a maneira como você estátentando lidar com 

umasituação difícil. Cada item abaixo refere-se auma maneira específica de lidar com 

essa situação. Avalie cada item separadamente, respondendo com as opções 1, 2, 3 ou 

4dentro dos parênteses. Responda as questões da forma mais sincera possível. 

 

1 = Não tenho feito de jeito nenhum  

2 = Tenho feito um pouco 

3 = Tenho feito mais ou menos 

4 = Tenho feito bastante 

 

( ) 1. Tenho me dedicado ao trabalho ou outras atividades para me distrair. 

() 2. Tenho concentrado meus esforços para fazer alguma coisa em relação à situação

 na qual me encontro. 

() 3. Tenho dito a mim mesmo(a): “isto não é real”. 

( ) 4. Tenho consumido álcool ou outras drogas/medicamentos para me sentir melhor. 

( ) 5. Tenho recebido apoio emocional de outras pessoas. 

( ) 6. Estou desistindo de enfrentar a situação. 

( ) 7. Tenho tomado alguma atitude para tentar melhorar a situação. 

( ) 8. Tenho me negado a acreditar que essa situação tenha acontecido. 

( ) 9. Tenho dito coisas para extravasar meus sentimentos desagradáveis. 

( ) 10. Tenho recebido ajuda e conselhos de outras pessoas. 

( ) 11. Tenho consumido álcool ou outras drogas/medicamentos para meajudar a superar 

a situação. 

() 12. Tenho tentado enxergar a situação de outra forma para fazê-la parecermais

 positiva. 

( ) 13. Tenho me criticado. 

( ) 14. Tenho tentado criar uma estratégia em relação ao que fazer. 

( ) 15. Tenho recebido conforto e compreensão de alguém. 

() 16. Estou desistindo de tentar enfrentar a situação. 

( ) 17. Tenho tentado enxergar algo de bom no que está acontecendo. 

( ) 18. Tenho feito piadas sobre a situação. 
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(  ) 19. Tenho feito coisas para pensar menos na situação como ir ao cinema, ver TV, 

ler, sonhar acordado(a), dormir ou ir às compras. 

() 20. Tenho aceitado a realidade do fato acontecido. 

( ) 21. Tenho expressado meus sentimentos negativos. 

() 22. Tento tentado encontrar conforto em minha religião ou crenças espirituais. 

() 23. Tenho tentado obter conselho ou ajuda com outras pessoas sobre o quefazer. 

() 24. Tenho aprendido a conviver com esta situação. 

( ) 25. Tenho pensado bastante sobre os passos que irei dar. 

( ) 26. Tenho me culpado pelas coisas que aconteceram. 

( ) 27. Tenho orado ou meditado. 

( ) 28. Tenho ridicularizado a situação. 
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ANEXO H - CARTA DE AUTORIZAÇÃO - AMBULATÓRIO DE 

PNEUMOLOGIA (APNE) 
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ANEXO I - CARTA DE AUTORIZAÇÃO (LABORATÓRIO 

PSICOFARMACOLOGIA) 
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ANEXO J: TERMO DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE 

ÉTICA EM  PESQUISA DO HCFMRP (PROCESSO NO  17.327/2015) 

 


