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RESUMO 

 

Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma das doenças crônicas 
mais prevalentes, que afeta 210 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo 
a quinta causa mais comum de morte e a décima doença mais onerosa. Estudo 
realizado em países latino-americanos estimou que a prevalência da DPOC é 
maior que 10% entre adultos com 40 anos ou mais, e a mortalidade associada 
a essa doença deve aumentar e será a terceira causa de morte no ano de 
2030. Dados do DATASUS mostram que, no Brasil, a DPOC foi responsável 
por 107.154 admissões no SUS em 2012, com permanência média de 
internação de seis dias. O número de óbitos, em 2012, por DPOC foi em torno 
de 7.801, resultando em uma  taxa de mortalidade de 6,14%. O custo estimado 
por paciente por ano com DPOC é de R$ 757,00, sendo que o valor total gasto 
no ano de 2012 foi de R$ 96.222.080,03. Diretrizes da prática clínica baseadas 
em evidências para o diagnóstico e gerenciamento da DPOC têm sido 
desenvolvidas e publicadas, inclusive no Brasil. Existe concordância entre as 
diretrizes nacionais e internacionais com relação à eficácia da cessação do 
tabagismo, da reabilitação pulmonar, da vacinação contra a gripe, do uso de 
medicamentos e da oxigenoterapia domiciliar prolongada para pacientes com 
hipoxêmia. Entretanto, existem dados que mostram lacunas no gerenciamento 
da DPOC. Portanto, novos estudos são necessários para melhor compreender 
os aspectos que possam contribuir para uma melhor gestão dessa doença tão 
altamente prevalente. Objetivos: Verificar se as questões fundamentais para 
estabelecer o diagnóstico e avaliar a gravidade da doença estão presentes nos 
dados clínicos dos pacientes internados com diagnóstico de Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica em um Hospital Geral, no período de Abril de 2011 a Março 
de 2012. Método: Estudo quantitativo do tipo documental retrospectivo. Foram 
estudados 236 pacientes internados no HEB com diagnóstico de DPOC, 
totalizando 402 internações. Resultados: Observou-se que 50% dos indivíduos 
eram do sexo masculino, a maioria estava incluída na faixa etária entre 66-90 
anos, com idade média de 68 + 11,2 anos e 86,9% possuíam escolaridade 
inferior ao primeiro grau completo. O tempo médio de hospitalização foi de 13,4 
dias + 17,1 dias e a mediana de 8 dias. 57,1% dos indivíduos tiveram mais que 
uma internação no período de um ano, 22,5% receberam tratamento em 
unidade de terapia intensiva e 25% morreram. A comorbidade foi observada 
em 47% dos pacientes. O tabagismo ativo foi relatado como causa do 
problema pelos dados médicos de 43,2% dos pacientes e não foi realizado 
encaminhamento para serviços de cessação de tabagismo. Apesar de a 
espirometria ser o procedimento a ser realizado em todos os pacientes com 
possível diagnóstico de DPOC, observou-se que somente 46,2% deles 
receberam tal conduta. Com relação à medida de gasometria arterial, 
observou-se que foi realizada em 65,7% dos indivíduos estudados. O uso de 
oxigenoterapia durante a internação foi prescrito para 133 pacientes, enquanto 
somente 9,7% faziam uso de oxigenoterapia domiciliar. A maioria dos 
pacientes, 66,1%, foi encaminhada para o ambulatório do referido Hospital e 
30,1% não foram encaminhados para nenhum serviço. Dos que foram 
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conduzidos para o hospital, 68,6% tiveram consulta agendada com 
pneumologista e, desses, 39,7% não compareceram à consulta. A maioria dos 
indivíduos que realizou a espirometria (43,6%) teve o diagnóstico de DPOC 
grave e 8,2% não tiveram o diagnóstico confirmado. Conclusões: Nossos 
resultados sugerem que os recursos diagnósticos e as ferramentas de 
gerenciamento não estão sendo utilizados de acordo com as diretrizes. 
Portanto, reforçamos a importância do diagnóstico de DPOC, da avaliação da 
gravidade para o controle da doença e da educação continuada dos 
profissionais de saúde, além de futuras investigações para que o 
gerenciamento da DPOC seja avaliado de maneira prospectiva e controlada, 
segundo as diretrizes nacionais e internacionais nos hospitais gerais do Brasil. 
 
Descritores: DPOC, Internação hospitalar, Diagnóstico, Doença crônica. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: According to the World Health Organization (WHO), Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the most prevalent chronic 
diseases, affecting 210 million individuals worldwide and is the 5th most 
common cause of death among chronic diseases and 10th most costly disease. 
A Latin-American study has estimated the prevalence of COPD as more than 
10% in adults with more than 40 years, and states that mortality rates will rise 
and it will become the third most common cause of death in 2030. According to 
DATASUS, COPD was responsible for 107.154 public hospital admissions in 
2012, with a median stay of 6 days. In the same year, COPD was responsible 
for 7.801 deaths with a mortality rate of 6,14%. In one year, it is estimated that 
COPD costs R$ 757,00 per patient, and costs in 2012 resulted in R$ 
96.22.080,03. Evidence based clinical guidelines are being developed and 
published also in Brazil. National and international guidelines agree on the 
efficacy of tobacco use cessation, pulmonary rehabilitation, influenza 
vaccination, use of medication and prolonged domiciliary oxygen therapy for 
patients with hipoxemia. However there are some gaps in COPD management, 
and new studies are necessary to better understand the factors that may 
improve the management of such a prevalent disease.  Objectives: Verify if 
fundamental questions to establish and evaluate severity of the disease are 
present in clinical data from patients admitted because of COPD in a brazilian 
general hospital between april 2011 and march 2012. Method: Retrospective 
quantitative study. 236 patients admitted in the Bauru State Hospital with COPD 
diagnosis were evaluated, in 402 admissions. Results: It has been observed 
that 50% of them were male, the majority of them between 66-90 years old with 
a median age of 68 + 11,2 years and 86,9% of the patients had less then 5 
years of education. Hospital stay was 13,4 days + 17,1 day with a median of 8 
days. 57,1% of the patients had more than 1 hospital admission in a one year 
period, 22,5% required intensive care  and 25% died. Comorbidity was found in 
47% of the patients. Active tobacco use was reported as cause of the disease in 
43,2% of the patients and there were no referrals to tobacco cessation therapy 
in the medical data. Although spirometry is the procedure of choice in patients 
with  possible COPD, it was only performed in 46,2% of them. As for arterial 
blood gas, it was tested in 65,7% of the studied individuals. Oxygen therapy 
was prescribed for 133 patients, while only 9,7% were using it at home. The 
majority of the patients, 66,1% were referred to the hospital clinic and 30,1% 
were not referred to any clinic. Amongst the ones referred to the hospital’s 
clinic, 68,6% were referred to the pulmonologist, of those 39,7% missed the 
appointment. Most of the patients who were submitted to spirometry (43,6%) 
received the severe COPD diagnosis while it was not confirmed in 8,2% of 
them. Conclusions: Our results suggest that diagnostic and management tools 
are not being used in accordance to the guidelines. Therefore, we reinforce the 
importance of COPD diagnosis, evaluation of its severity for its control, 
continuous education for healthcare professionals and future investigations, so 
that management of COPD gets evaluated in a prospective and controlled way, 
in accordance to national and international guidelines in brazilian general 
hospitals. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma das doenças crônicas mais 

prevalentes, que afeta 210 milhões de pessoas em todo mundo, sendo a quinta 

causa mais comum de morte e a décima doença mais onerosa(1). Estudo 

realizado em países latino-americanos estimou que a prevalência da DPOC é 

maior que 10% entre adultos com 40 anos ou mais(2,3) e a mortalidade 

associada a essa doença deve aumentar e será a terceira causa de morte no 

ano de 2030(3,4). 

Dados do DATASUS mostram que, no Brasil, a DPOC foi responsável 

por 107.154 admissões no SUS em 2012, com permanência média de 

internação de seis dias. O número de óbitos por DPOC, em 2012, foi em torno 

de 7.801, resultando em uma taxa de mortalidade de 6,14%. O custo estimado 

por paciente por ano com DPOC é de R$ 757,00, sendo que o valor total gasto 

no ano de 2012 foi de R$ 96.222.080,03(5,6).  

Estudos realizados na região metropolitana da cidade de São Paulo 

indicaram que a prevalência de DPOC variou de 8,5% a 15,8% nos indivíduos 

maiores de 40 anos e foi maior em homens e aumentou com a idade(3,7).  

A DPOC é caracterizada por limitação progressiva, não totalmente 

reversível, do fluxo aéreo associada à resposta inflamatória anormal do pulmão 

a partículas ou gases nocivos(8,9). 

Mundialmente, o tabagismo é o fator de risco mais comumente 

encontrado para a DPOC. Estudos mostram que até 50% dos fumantes podem 

eventualmente desenvolvê-la. Porém, outras exposições ocupacionais, como a 
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poluição do ar resultante da queima de lenha, de outros combustíveis e de 

biomassas também são consideradas fatores de risco para a DPOC(9,10). 

Cessando a exposição a esses agentes, pode haver alguma melhora na 

função pulmonar e retardar, ou mesmo interromper, a progressão da doença. 

Entretanto, uma vez desenvolvida, a DPOC não pode ser curada e, portanto, 

deve ser tratada continuamente. O tratamento da DPOC pode reduzir os 

sintomas, melhorar a qualidade de vida, reduzir as exacerbações, e, 

possivelmente, reduzir a mortalidade(9). 

Assim, a avaliação precoce dos fatores de risco é um passo importante 

para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento dessa e de 

qualquer outra doença.  Como o tabagismo é o principal fator de risco da 

DPOC, há indicação de criação de programas de cessação do fumo para a 

prevenção e tratamento da DPOC. Essa estratégia se justifica pelo fato de os 

fumantes terem prevalência mais alta de sintomas respiratórios e de 

anormalidade da função pulmonar, com maior queda anual de VEF1 (Volume 

Expiratório Forçado no 1o Segundo) e maior índice de mortalidade por DPOC 

do que os não fumantes(11-13).  

Outras características dos pacientes com DPOC podem influenciar na 

prevalência e também na evolução da doença. A prevalência pode ser maior no 

sexo masculino, pois o tabagismo é maior nesse grupo quando comparado às 

mulheres; além disso, certas exposições ocupacionais estão mais ligadas ao 

sexo masculino, porém já observamos hoje que há uma tendência a se igualar 

esse numero. Análise de pesquisa norte-americana de base populacional, que 

incluía testes de função pulmonar, avaliou quase 10.000 adultos com idade 
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entre 30 e 75 anos e observou que a fração de DPOC atribuível à exposição 

ocupacional seria de 19,2% no geral e 31,1% entre os não fumantes(14). 

Outro fator importante de risco da DPOC é a poluição intradomiciliar 

gerada pela fumaça e pelo gás de aquecimento em lugares pouco ventilados. A 

combustão de lenha, os resíduos de queima de colheita e carvão incinerados 

em locais abertos ou em fogões com mau funcionamento podem elevar os 

níveis de incidência da doença(9). 

A situação socioeconômica também é um fator influenciador no 

desenvolvimento da doença, pois o tabagismo é mais comum em países de 

baixa renda per capta. Fato que prejudica toda a família, visto que o 

desenvolvimento de fetos e crianças expostas à fumaça do cigarro pode ser 

comprometido (9). 

Outro fator associado ao risco de desenvolvimento da DPOC é a 

deficiência hereditária de alfa-1 antitripsina (AAT). Essa proteína é um 

importante inibidor de protease sérica, produzido principalmente no fígado e 

tem como função inativar a elastase neutrofílica, o que impede a ocorrência de 

dano tecidual. Quando ocorre a deficiência de AAT, há um desbalanço entre a 

proteção e agressão da elastase neutrofílica e, consequentemente, a estrutura 

pulmonar é danificada ciclicamente. Os pacientes tabagistas com essa 

deficiência evoluem precocemente para a DPOC(15). 

Ainda não existe tratamento de cura para a doença, mas com o fim da 

exposição aos agentes causadores da DPOC, pode haver melhora, retardo ou 

estabilização da progressão da doença na função pulmonar. O tratamento da 



Introdução 

22 

 

DPOC pode reduzir os sintomas, melhorar a qualidade de vida, reduzir o risco 

de exacerbações e de mortalidade(9). 

Segundo as diretrizes internacionais e nacionais, um plano eficiente de 

tratamento da DPOC inclui quatro componentes(9,16): 

 Avaliar e monitorar a doença;  

 Reduzir fatores de risco; 

 Tratar a DPOC estável (sinais e sintomas);  

 Reduzir as exacerbações. 

 

Para o diagnóstico e avaliação da DPOC, a realização da espirometria é 

considerada o padrão ouro, pois é a maneira mais reprodutível, padronizada e 

objetiva para medir a limitação do fluxo aéreo e excluir outros diagnósticos que 

podem apresentar sintomas parecidos.  A mensuração espirométrica de boa 

qualidade é possível e todos os profissionais de saúde que prestam assistência 

a pacientes com DPOC deveriam ter acesso a ela(8,9). Para confirmação da 

DPOC é preciso que se identifique relação do VEF1/Capacidade Vital Forçada 

(CVF) pós broncodilatador menor que 0,70. A severidade é dada pelo grau de 

obstrução das vias aéreas aferido pelo VEF1. A classificação está descrita na 

Figura 1(8,9). Além dos valores de VEF1, a gravidade da DPOC é observada 

pela avaliação do nível de sintomas de dispnéia do paciente e pela frequência 

de exacerbações(8,9). A mensuração das pressões dos gases arteriais deve ser 

considerada em todos os pacientes com VEF1<50% do previsto ou sinais 

clínicos sugestivos de insuficiência respiratória ou insuficiência cardíaca 

direita(8,9). 
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ESTADIO DENOMINAÇÃO CARACTERÍSTICA 

I Leve 
VEF1/CVF < 70% 
VEF1 > 80% do previsto 

II Moderada 
VEF1/CVF < 70% 
50% > VEF1 < 80% do previsto 

III Grave 
VEF1/CVF < 70% 
30% > VEF1 < 50% do previsto 

IV Muito Grave 
VEF1 < 30% do previsto ou VEF1 < 50% e PaO2 < 
60 mmHg insuficiência respiratória* ou sinais 
clínicos de insuficiência cardíaca  direita** 

*Insuficiência respiratória: PaO2 < 60 mmHg com ou sem PaCO2 > 50 mmHg (ao nível do 
mar). 
**Cor pulmonale é uma manifestação decorrente de insuficiência cardíaca direita e pode 
apresentar sinais clínicos de aumento de pressão venosa jugular e edema pré-tibial. 

 

Figura 1. Classificação espirométrica da gravidade da DPOC, baseada em 

VEF1 pós-broncodilatador(9). 

 

No tratamento da DPOC leve a moderada (Estadios I e II), deve-se evitar 

os fatores de risco, a fim de prevenir a progressão da doença, e prescrever 

farmacoterapia de acordo com a necessidade de cada paciente para controle 

dos sintomas. A DPOC grave (Estadio III) e muito grave (Estadio IV), 

necessariamente, requer a interação de diversos profissionais para se evitar 

que a doença progrida(9). 

O término das exposições de risco é o fator de maior impacto para a 

prevenção da DPOC, contudo, uma vez diagnosticada, o tratamento eficiente 

deve ter em vista os seguintes objetivos(1): 

 Aliviar os sintomas; 

 Prevenir o progresso da doença; 

 Melhorar a tolerância ao exercício; 

 Melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde (estado de 

saúde); 

 Prevenir e tratar complicações; 
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 Prevenir e tratar exacerbações; 

 Reduzir a mortalidade. 

Para que todos os itens mencionados sejam contemplados, é 

recomendado que os pacientes passem por uma educação permanente, 

ministrada por equipe multiprofissional de saúde, com o objetivo de 

compreender a doença crônica e melhor controlá-la. A abordagem inclui 

aconselhamento em saúde e farmacoterapia, abandono do cigarro, prática de 

exercícios físicos, orientação nutricional e apoio continuado de 

enfermagem(9,17). 

Além da educação permanente dos pacientes, os médicos, profissionais 

da saúde e o público em geral devem também receber informações e 

treinamentos para reconhecer que a tosse, a produção de muco e, 

principalmente, a falta de ar não são sintomas triviais, mas sim sintomas da 

doença(8,9). 

Algumas características adicionais devem ser consideradas na DPOC 

grave, como a perda de peso e a anorexia. Essas características são 

importantes em relação ao prognóstico, porém podem ser um sinal de outras 

doenças e devem, portanto, ser investigadas(16,17). 

Quando o paciente apresenta um ou mais sinais ou sintomas de DPOC, 

deve-se realizar um histórico médico detalhado que avalie: a exposição dos 

pacientes a fatores de risco, história pregressa e familiar de DPOC ou outra 

doença respiratória crônica, história dos sintomas, das exacerbações ou 

internações anteriores por problemas respiratórios, além da presença de 

comorbidades. É importante também orientar sobre os tratamentos médicos 
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atuais, o impacto da doença na vida do paciente, a necessidade do apoio social 

e familiar ao paciente, as possibilidades de redução dos fatores de risco, 

principalmente, no que se refere ao abandono do hábito de fumar(8, 9, 18). 

O exame físico é uma parte importante dos cuidados com o paciente, 

entretanto raramente diagnostica a DPOC. Sinais físicos de diminuição do fluxo 

aéreo podem não estar evidentes e aparecerem apenas quando há uma 

significante deficiência pulmonar(19,20). 

Investigações adicionais devem ser consideradas para pacientes 

diagnosticados com estadio II: DPOC moderado ou superior. Podemos 

considerar como dados adicionais(9):  

 Radiograma de tórax (RX): útil para avaliar sinais 

radiológicos de bronquite crônica ou enfisema, sinais de 

insuficiência cardíaca, nódulos pulmonares, sequela de 

tuberculose, entre outros.  

 Hemograma: avalia anemia (indicativa de deficiência 

nutricional, perda sanguínea ou doença crônica) ou 

policitemia, indicativa de hipoxemia crônica. Anemia pode ser 

fator agravante de dispnéia e baixa tolerância ao exercício. 

Policitemia em pacientes com saturação periférica de oxigênio 

(SpO2) na vigília acima de 90% é um sinal sugestivo de 

hipoxemia durante o sono.  

 Oximetria em repouso: avalia a oxigenação arterial por 

oxímetro de pulso e deve ser feita na primeira consulta. Se 
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SpO2 for igual ou inferior a 90%, indica-se gasometria arterial 

para avaliar a gravidade e a indicação de oxigenoterapia.  

 Eletrocardiograma (ECG) em repouso e ecocardiograma: 

indicados nos casos em que há suspeita de hipertensão 

pulmonar e cor pulmonale (obstrução moderada a grave ao 

fluxo aéreo, hipoxemia crônica e sinais clínicos de disfunção 

ventricular à direita).  

 Dosagem de alfa-1 antitripsina: inibidora de proteases 

humanas é responsável por mais de 90% da capacidade 

antiproteolítica do trato respiratório inferior. 

Atualmente, as recomendações para terapias farmacológicas mais 

divulgadas e aplicadas para o tratamento da DPOC são as prescritas pelo 

GOLD (Figura 2)(9).  Para todos os pacientes são recomendados: a cessação 

do tabagismo, redução de exposição a fatores de risco ambientais e 

ocupacionais, reabilitação pulmonar, vacinação contra influenza, uso de 

medicação e oxigenoterapia domiciliar prolongada para pacientes com 

hipoxemia(9, 19, 21).  
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I: Leve II: Moderada III: Grave IV: Muito Grave 

• VEF1/CVF < 0,70  

• VEF1 ≥ 80% do 

previsto  

• VEF1/CVF < 0,70  

• 50% ≤VEF1 < 80%  

do previsto  

•VEF1/CVF < 0,70  

•30% ≤ VEF1 

<50% do previsto  

• VEF1/CVF < 0,70  

• VEF1 < 30% do previsto 

ou VEF1 < 50% do 

previsto mais 

insuficiência respiratória 

crônica  

Redução ativa dos fatores de risco: vacina contra gripe. 

Acrescentar broncodilatador de curta-ação (quando-necessário). 

 Acrescentar tratamento regular com um ou mais broncodilatadores 

de longa duração (quando necessário); Acrescentar reabilitação. 

 Acrescentar corticóide inalado se 

exacerbações repetidas. 

 Acrescentar oxigênio de 

longo prazo se 

insuficiência 

respiratória. Considerar 

tratamento cirúrgico. 

* VEF1 pós-broncodilatador é recomendado para o diagnóstico e avaliação da gravidade da 
DPOC.  

 

Figura 2. Terapia em cada estadio da DPOC(9). 

 

A DPOC está, frequentemente, associada a exacerbações dos 

sintomas(22-26). A exacerbação da DPOC é definida como um evento no curso 

natural da doença, caracterizado por mudança na dispnéia basal do paciente, 

tosse e/ou expectoração que vão além das variações normais do dia a dia. 

Esses indícios justificam uma mudança na medicação habitual de um paciente 

com DPOC(27,28). As exacerbações podem ser categorizadas de acordo com a 

apresentação clínica (número de sintomas) e/ou uso de recursos de 

saúde(24,27). 
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A qualidade de vida e o prognóstico do paciente estão relacionados com 

as exacerbações frequentes. Essas, por sua vez, correspondem a 10% da 

mortalidade hospitalar em pacientes com elevação de CO2, levando a um 

prognóstico ruim(29). As exacerbações têm impacto negativo na qualidade de 

vida dos pacientes, na função pulmonar e nos custos socioeconômicos (30-33). 

Apesar dos progressos recentes na compreensão dos mecanismos da 

doença e na padronização do tratamento, as exacerbações permanecem como 

a principal causa de internações não planejadas por DPOC, primordialmente 

dos indivíduos em estágios avançados da doença, com impactos importantes 

sobre a sua evolução e sobre os seus custos. As internações por DPOC 

representam 58% das despesas totais das internações, seguidos pelo custo da 

aquisição de medicamentos (32,2%)(34-36). Esse custo pode ser explicado pelo 

impacto das comorbidades associadas, dos recursos sociais inadequados, da 

fragmentação do atendimento e da falta de uma definição operacional(37). 

Portanto, a prevenção, detecção precoce e tratamento imediato das 

exacerbações podem influenciar na progressão clínica por melhorar os efeitos 

na qualidade de vida e minimizar os riscos de internações(34), diminuindo, 

assim, o custo do tratamento. 

Diretrizes da prática clínica baseadas em evidências para o diagnóstico 

e gerenciamento da DPOC têm sido desenvolvidas e publicadas, inclusive no 

Brasil(8,9).  Existe concordância entre as diretrizes nacionais e internacionais 

com relação à eficácia da cessação do tabagismo, da reabilitação pulmonar, da 

vacinação contra a gripe, do uso de medicamentos e da oxigenoterapia 

domiciliar prolongada para pacientes com hipoxêmia(8,9). Entretanto, existem 
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dados que mostram deficiências no gerenciamento da DPOC(38-41). Portanto, 

novos estudos são necessários a fim de se compreender os aspéctos que 

possam contribuir para uma melhor gestão dessa doença tão altamente 

prevalente.
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2 HIPÓTESES 

Maior conhecimento e aplicação das diretrizes do GOLD pelos 

profissionais de saúde levam a um melhor gerenciamento dos pacientes com 

diagnóstico de DPOC no que diz respeito aos procedimentos para prevenção, 

manutenção do tratamento, estratificação de risco, reconhecimento e manejo 

das exacerbações da doença. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral 

 Verificar se questões fundamentais para estabelecer o diagnóstico e 

avaliar a gravidade da doença estão presentes nos dados clínicos de 

pacientes internados com diagnóstico de DPOC. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar a prevalência de internação e reinternações dos 

pacientes com DPOC;  

 Caracterizar demograficamente os pacientes internados com 

diagnóstico de DPOC; e 

 Avaliar se foram utilizadas as ferramentas para o diagnóstico de 

DPOC disponíveis no hospital. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Cenário de estudo 

A pesquisa foi realizada em um hospital geral de ensino, Hospital 

Estadual de Bauru (HEB), que atende, exclusivamente, pacientes oriundos do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital Estadual de Bauru (HEB) conta 

com 318 leitos gerais , sendo que entre eles 129 são de clínica médica e 35, de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (11 adultos, 11 pediátricos, 04 queimados e 

09 coronarianos), 14 consultórios médicos e 16 salas para consultas e 

procedimentos. Realiza em média 48.516 exames/mês, 109.893 consultas 

médicas, 8.173 cirurgias e 14.166 internações por ano, sendo 4.915 para 

clínica médica. 

O hospital dispõe de um amplo serviço de diagnóstico, como RX, 

tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma,  

ultrasom, hemodinâmica, exame de espirometria, análise clínica laboratorial, 

eletroencefalograma (EEG), eletrocardiograma (ECG), entre outros. 

É referência para 38 municípios que fazem parte da DRS-VI/Bauru, que 

compreende 68 municípios, com população estimada de 1,8 milhão de 

pessoas, subdividindo-se desta forma (Figura 3):  
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Microrregião de 
Saúde 

Município Microrregião 
de Saúde 

Município Microrregião 
de Saúde 

Município 

 Bauru 

Agudos  

Jaú 

Bariri 

Lins 

Cafelândia 

Arealva Barra Bonita Getulina 

Avaí Bocaina Guaiçara 

Balbinos Boraceia Lins 

Bauru Brotas Pongaí 

Borebi Dois Córregos Promissão 

Cabrália 
Paulista  Igaraçu do Tietê Sabino 

Duartina Itaju Uru 

Iacanga Itapuí  

Lençóis 
Paulista Jaú  

Lucianópolis 
Mineiros do 
Tietê  

Macatuba Torrinha  

Paulistânia   

Pederneiras   

Pirajuí   

Piratininga   

Presidente 
Alves   

Reginópolis   

Figura 3. Relação dos municípios da DRS VI – Bauru por região de saúde 

 

Os setores são assim denominados: Bauru, que atende as cidades 

pertencentes à microrregião de Bauru e Bauru 1, que contempla, 

especificamente,  os habitantes da cidade de Bauru. 

Fundado em 1896, o município de Bauru, atualmente, conta com uma 

extensão territorial de cerca de 667 km², onde vivem, aproximadamente, 

343.937 habitantes. O Hospital Estadual de Bauru, além da população local, 

atende, ainda, mais de 280.000 habitantes da região, num raio de 60 km. De 

acordo com dados do IBGE realizado em 2010, ocupa o 18º lugar no Estado 

em número de habitantes é o mais populoso da mesorregião de Bauru.  

O HEB iniciou suas atividades em 2001, gerido pela Faculdade de 

Medicina de Botucatu, com a interveniência da FAMESP. Oferece campo de 

estágio para os alunos da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, 

sendo credenciado como Hospital Geral de Ensino pela Portaria Interministerial 

Nº 2.400/MEC/MS, de 2 de outubro de 2007, que estabelece os requisitos para 
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certificação de unidades hospitalares como Hospital de Ensino. Atualmente 

oferece 44 especialidades.  A instituição possui prontuário eletrônico desde sua 

inauguração. 

 

4.2 Delineamento do estudo, população e amostra 

Para o desenvolvimento deste estudo, elegemos uma abordagem 

quantitativa, do tipo documental retrospectivo. A pesquisa quantitativa 

quantifica relações entre variáveis, baseada em observação, medição e 

interpretação cuidadosas da realidade(42). Caracteriza-se, principalmente, por 

mensurar variáveis predeterminadas, analisando a frequência com que ocorre 

um evento. 

 Já a pesquisa documental se caracteriza pela busca de informações em 

fontes, como tabelas estatísticas, cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, 

notas, diários, ofícios, discursos, informativos, depoimentos orais e escritos, 

certidões, correspondência pessoal ou comercial, documentos informativos 

arquivados em repartições públicas, hospitais, entre outros, os quais ainda não 

receberam tratamento analítico por nenhum autor(43). Os documentos utilizados 

neste estudo foram os prontuários eletrônicos e em papel. 

Apesar de haver três Pneumologistas contratados pelo hospital no 

período da pesquisa (Abril de 2011 a Março de 2012), os pacientes estudados 

foram admitidos na enfermaria de clínica médica e acompanhados por médicos 

não especialistas em DPOC, sendo eles clínicos gerais, cardiologistas, 

nefrologistas, infectologistas, intensivistas, entre outros. A especialidade de 

pneumologia apenas atendiam os pacientes através de interconsulta (prazo de 
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48hs), solicitados através do prontuário eletrônico pelos médicos que atendia 

os referidos pacientes. 

Foram estudados 236 pacientes internados no HEB com diagnóstico de 

DPOC, totalizando 402 internações.  

 

4.2.1 Critério de Inclusão 

Para critérios de inclusão foram selecionados pacientes com diagnóstico 

de DPOC na admissão hospitalar (CID: J44.0 a J44.9), podendo se apresentar 

tanto no diagnóstico primário, secundário ou terciário da Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH) ou em qualquer momento da internação, quando 

alterada a hipótese diagnóstica pelo médico. O levantamento desses dados foi 

realizado no período de Abril de 2011 a Março de 2012. 

 

4.2.2 Critério de Exclusão 

Adotamos como critérios de exclusão os pacientes que não 

apresentaram por nenhum momento, durante o período da determinada 

internação, hipótese diagnóstica de DPOC, CID: J44.0 a J44.9. 

 

4.3 Procedimentos de coleta de dados 

Todos os bancos de dados possuem uma linguagem de programação 

interna chamada SQL (Structured Query Language) ou, em 

português, Linguagem de Consulta Estruturada. Na primeira etapa, 

determinamos como filtro todos os pacientes internados no período de Abril de 

2011 a Março de 2012, cujo CID fosse de J44.0 a J44.9. Por meio desse 
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determinante efetuamos uma varredura no sistema de banco de dados do 

hospital e selecionamos todos os pacientes com hipótese diagnóstica de 

DPOC, CID: J44.0 a J44.9. 

Na segunda etapa, efetuamos a transferência do banco de dados para 

uma planilha de Excel. Criamos um instrumento padrão elaborado a partir dos 

dados observados nos prontuários e armazenados nessa planilha, para, em 

seguida, realizarmos uma depuração e organização dos dados. 

O próximo passo necessário e extremamente importante nessa análise 

foi consultar todos os prontuários no sistema e-pront (sistema eletrônico de 

prontuário), onde obtivemos todos os dados dos pacientes internados: cidade 

proveniente, estado civil, grau de instrução, idade, número de dias de 

internação, comorbidades, como diabetes, hipertensão, cirurgias realizadas e 

possíveis complicações, se ficou em regime de UTI e por quantos dias 

permaneceu, resultados de exames, como hemograma, RX, espirometria, uso 

de oxigênio durante a internação. Observou-se também se o paciente fazia uso 

de oxigenoterapia domiciliar, o Índice de Massa Corpórea (IMC), etilismo, 

tabagismo, complicações e óbitos hospitalares. 

Após essa análise, consultamos todos os prontuários de papel, arquivo 

Serviço de Atendimento Médico e Estatístico (SAME), a fim de obter dados 

referentes a óbitos e altas dos pacientes. Entre esses dados estavam: os 

encaminhamentos de alta, se foram direcionado para o ambulatório do HEB ou 

para a Unidade Básica de Saúde (UBS), e as medicações prescritas no 

momento da alta. 
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As análises estatísticas foram realizadas no pacote estatístico SAS, 

utilizando-se o procedimento Modelos Lineares Gerais (Proc GLM), aplicando-

se estatística descritiva, análise de variância e teste de comparação múltipla 

(SAS, 1990). 

 

4.4 Variáveis analisadas  

 Sexo: masculino e feminino; 

 Idade: classificaram-se os pacientes nos intervalos de 17 – 39 anos, 

40 – 65 anos, 66 – 90 anos e acima de 90 anos; 

 Estado civil: casado, amasiado, solteiro, separado, viúvo e outros; 

 Escolaridade: Ensino Fundamental completo e incompleto, Ensino 

Médio completo e incompleto, Ensino Superior completo e 

incompleto, alfabetizado e analfabeto; 

 Microrregião 

 Tempo entre as Internações  

 Comorbidades: número de sistemas acometidos, considerando as 

doenças autorreferidas pelo paciente e, posteriormente, 

classificando-as de acordo com a Classificação Internacional de 

Doenças - CID 10. 

 Exames: gasometria arterial, hemograma, prova de função 

pulmonar e RX; 

 Encaminhamento de Alta: HEB, UBS e não encaminhado; 

 Especialidade a que foi encaminhado de alta  

 Comparecimento à consulta 
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 Uso de O2 domiciliar  

 Duração da internação 

 Índice de Massa Corpórea (IMC) em idosos: Baixo peso (IMC 

menor que 22 kg/m2), Peso Normal (IMC 22 a 27 kg/m2) e Acima do 

Peso (IMC superior a 27 kg/m2) (39). 

 Internação (entrada): ambulatório ou emergência; 

 UTI: dias de internação em terapia intensiva;  

 Complicações Hospitalares 

 Tabagismo: sim ou não; 

 Etilismo: sim ou não; 

 Óbito: sim ou não. 

 

4.5 Procedimento Ético da Pesquisa 

Os dados foram coletados somente após a aprovação do projeto pela 

Comissão de Pesquisa do Hospital e pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade do Sagrado Coração de Bauru (USC), sob no 181/10 (Anexo 1 e 

2). 
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5 RESULTADOS  

Foram estudados 236 pacientes internados no HEB com diagnóstico de 

DPOC, totalizando 402 internações.  

 

5.1 Características Gerais da Casuística  

A distribuição dos indivíduos que participaram do estudo de acordo com 

sexo foi 118 pacientes do sexo masculino e 118 do feminino, não mostrando 

diferença numérica e percentual.  

A tabela 1 apresenta a distribuição dos indivíduos participantes do 

estudo de acordo com a faixa etária. A maioria (62,7%) dos pacientes estava 

inserida na faixa etária entre 66 e 90 anos. A média de idade dos pacientes foi 

de 68 + 11.2 anos, com idade mínima de 21 e máxima de 96 anos. 

 

Tabela 1. Distribuição dos indivíduos estudados de acordo com a faixa etária. 
Bauru, SP, 2013. 

Faixa Etária n % 

17-39 3 1,3 
40-65 80 33,9 
66-90 148 62,7 
> 90 5 2,1 

Total 236 100,0 

 

A escolaridade dos indivíduos incluídos no estudo está apresentada na 

tabela 2. A maioria deles possui ensino fundamental incompleto, 144 (61,0%), 

seguida pelos analfabetos, 61(25,9%), o que demonstra que a maioria dos 

indivíduos (86,9%) possui uma escolaridade menor que o fundamental 

completo.  
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Tabela 2. Distribuição dos indivíduos estudados de acordo com a escolaridade. 
Bauru, SP, 2013. 

Escolaridade n % 

Analfabeto  61 25,9 
Ensino Fundamental Incompleto 144 61,0 
Ensino Fundamental Completo 15 6,4 
Ensino Médio Incompleto 2 8,0 
Ensino Médio Completo 10 4,2 
Sem dados 4 1,7 

Total 236 100,0 

 

A tabela 3 apresenta o estado civil dos participantes da pesquisa. Os 

resultados mostram que 44,5% dos indivíduos são casados e 6,8% amasiados, 

perfazendo um total de 51,3 % de indivíduos com possíveis acompanhantes. 

 

Tabela 3. Distribuição dos indivíduos estudados de acordo com o estado civil, 
Bauru, SP, 2013 

Estado civil N % 

Casado 105 44,5 
Viúvo 59 25,0 
Solteiro 30 12,7 
Separado 26 11,0 
Amasiado 16 6,8 

Total 236 100,0 

 

A distribuição dos indivíduos que participaram do estudo de acordo com 

a microrregião de procedência está apresentada na tabela 4. A maioria dos 

pacientes (92%) era procedente da microrregião de Bauru, sendo que desses 

82,5% eram do município de Bauru, sede da microrregião.   
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Tabela 4. Distribuição dos indivíduos estudados de acordo com a microrregião 
de procedência. Bauru, SP, 2013. 

Procedência n % 

AVARÉ 3 1,3 
BAURU 38 16 
BAURU 1 179 76 
JAÚ 9 3,8 
LINS 6 2,5 
SÃO PAULO 1 0,4 

Total 236 100,0 
                      Bauru = municípios da microrregião de Bauru 
                      Bauru 1= cidade de Bauru 
 

A via de acesso para internação dos pacientes se deu em 94,5% pelo 

serviço de emergência e 5,5% pelo ambulatório do hospital.  

O tempo médio de hospitalização foi 13,4 + 17,1 dias e a mediana de 

oito dias, sendo que do total dos pacientes estudados 22,5% receberam 

tratamento em unidade de cuidado intensivo e 25% faleceram, sendo que nove 

pacientes vieram a óbito antes de completar 48hs de internação. 

Os cinquenta e nove pacientes que faleceram tiveram registrado em 

suas respectivas certidões de óbito as seguintes causas de morte: dezenove 

por DPOC, oito por insuficiência respiratória, cinco por septicemia, três por 

pneumonia e quatro por outras causas. 

A tabela 5 apresenta a distribuição dos indivíduos estudados segundo o 

número de internações. Destaca-se que 57,1% dos indivíduos tiveram mais 

que uma internação no período de um ano.  
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Tabela 5. Distribuição dos indivíduos estudados de acordo com o número de 
internação. Bauru, SP, 2013. 

Número de internação N % 

Uma 101 42,8 
Duas 117 49,6 
Três 13 5,5 
Superior a três  5 2,1 

Total 236 100,0 

   

A distribuição dos indivíduos estudados de acordo com o número de 

comorbidades está apresentada na tabela 6. A maioria (53%) não tinha 

comorbidades relatadas nos dados clínicos. Dos pacientes que tiveram 

comorbidades relatadas, a hipertensão arterial foi a que mais se destacou, com 

91,9 %, seguida da diabetes, 37,8%, sequela de AVC, 7,2%, cardiopatia, 2,7%, 

e nefropatia, com 1,8%.  

 

Tabela 6. Distribuição dos indivíduos estudados segundo o número de 
comorbidades. Bauru, SP, 2013. 

Nº de comorbidades n % 

0 125 53,0 
Uma 71 30,0 
Duas 37 15,7 
Três 3 1,3 

Total 236 100,0 

    

As complicações hospitalares foram relatadas em 4,8% dos prontuários 

dos indivíduos estudados, sendo oito relatos de pneumonia e um de trombose 

venosa profunda. Destaca-se que todos receberam tratamento em unidade de 

cuidado intensivo.  

O tabagismo ativo foi relatado nos dados médicos de 102 pacientes 

(43,2%). Em nove desses prontuários havia registros referentes ao número de 

anos que o indivíduo fumava e em dois estava relatada a quantidade de 
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cigarros consumida por dia. O registro de encaminhamento dos pacientes 

tabagistas para serviços de cessação do tabagismo não foi encontrado em 

nenhum dos prontuários avaliados.  

Quanto ao etilismo, foi relatado em somente 5,1% dos prontuários dos 

pacientes. 

A tabela 7 apresenta a distribuição dos indivíduos estudados de acordo 

com a realização de exames para diagnóstico e avaliação da gravidade da 

DPOC. Apesar de a espirometria ser uma prova que deve ser realizada em 

todos os pacientes que possam estar com DPOC, observa-se que somente 

46,2% dos pacientes tiveram essa medida realizada. Com relação à medida da 

gasometria arterial, observa-se que foi realizada em 65,7% dos indivíduos 

estudados. 

 

Tabela 7. Distribuição dos indivíduos estudados de acordo com a realização de 
exames para diagnóstico e avaliação da gravidade da DPOC. Bauru, SP, 2013. 

Exames n % 

Espirometria 110 46,2 
Gasometria arterial 155 65,7 
Radiografia de tórax 224 94,9 
Hemograma 232 98,3 

Total   

 

A prescrição de uso de O2 contínuo durante a hospitalização foi 

realizada para 133 indivíduos. Enquanto que a história de uso no domicílio foi 

relatada em somente 9,7% dos pacientes. 

O índice de massa corporal foi observado no prontuário de 161 

pacientes, sendo o índice médio 23,4+5,7, mínimo de 12 e máximo de 43 

(Tabela 8). 
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Tabela 8. Distribuição dos indivíduos estudados de acordo com índice de 
massa corporal. Bauru, SP, 2013. 

IMC n % 

Sem dados 75 31,8 
IMC< 20 41 17,4 
< 20 IMC <25 63 26,7 
< 25 IMC < 30 33 14,0 
IMC > 30 22 9,3 

Total 236 100,0 

 

Os dados referentes ao encaminhamento dos pacientes no momento da 

alta estão apresentados na tabela 9. A maioria dos pacientes (66,1%) foi 

encaminhada para o ambulatório do HEB, e 30,1% não foram encaminhados 

para nenhum serviço. Dos que foram encaminhados para o HEB, 68,6% 

tiveram consulta agendada na pneumologia e 31,4% em outras especialidades, 

tais como cardiologia, ortopedia e nutrição. Do total de pacientes 

encaminhados para o HEB, 39,7% não compareceram à consulta de 

acompanhamento agendada. 

 

Tabela 9. Distribuição dos pacientes estudados segundo o encaminhamento de 
alta, Bauru, SP, 2103. 

Encaminhamento de Alta n % 

HEB 156 66,1 
Não 71 30,1 
UBS 9 3,8 

Total 236 100,0 

         

A classificação dos indivíduos estudados, que realizaram o exame de 

espirometria, está representada na tabela 10.  A maioria dos indivíduos que 

realizaram a espirometria (43,6%) teve o diagnóstico de DPOC classificado 

como grave. Observa-se que 8,2% dos indivíduos não tiveram o diagnóstico de 
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DPOC confirmado, porém os mesmos mantiveram, durante toda a internação, 

o diagnóstico de DPOC. 

 

Tabela10. Classificação da gravidade da DPOC dos indivíduos estudados de 
acordo com os resultados da espirometria, Bauru, 2013, SP.  

Classificação n % 

Leve 15 13,6 
Moderado 23 26,4 
Grave 48 43,6 
Muito Grave 9 8,2 
Sem DPOC 8 8,2 

Total 110* 100,0 
                             *126 Pacientes não tinham exame de espirometria 

 

A análise dos nossos resultados mostrou que dos 103 pacientes que 

tiveram confirmação diagnóstica para DPOC, 70 (68%) tiveram 

acompanhamento agendado no ambulatório de pneumologia, desses, 35 (50%) 

faltaram ao retorno. 

 

5.2 Distribuição da casuística estudada de acordo com uma ou mais 

Internações 

Dos 236 indivíduos estudados, 135 (57,2%) tiveram mais que uma 

internação durante o período de um ano. 

Na comparação entre os indivíduos com uma e os com mais de 1 

internação (tabela 11) podemos observar que houve diferença estatística. Os 

indivíduos do sexo masculino foram a maioria no grupo (86,7%), com mais de 

uma internação. 
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Tabela 11. Distribuição dos pacientes estudados de acordo com o número de 
internação e segundo o sexo, Bauru, 2013, SP. 

Sexo Uma internação +de 1 internação 

n % n % 

Feminino 100 99,0 18 13,3 
Masculino 1 1,0 117 86,7 

Total 101 100,0 135 100,0 

                         O teste utilizado para a comparação entre os grupos foi o de     

                         qui-quadrado 

                          χ²= 0,000 

 

A comparação da escolaridade (tabela 12) entre os indivíduos com uma 

e os com mais de uma internação não mostrou diferença estatística e 

percentual. Destaca-se a ocorrência de um maior percentual de analfabetos 

(30,7%) entre os indivíduos com uma internação e um maior percentual de 

indivíduos com ensino fundamental incompleto (63%) entre os com mais de 

uma internação. 

 

Tabela 12. Distribuição dos pacientes estudados de acordo com o número de 
internação e segundo escolaridade, Bauru, 2013, SP. 

Escolaridade Uma 
internação 

+ de 1 internação 

n % n % 

Analfabeto 31 30,7 30 22,3 
Ensino Fundamental incompleto 59 58,4 85 63,0 
Ensino Fundamental completo 5 5,0 10 7,4 
Ensino Médio incompleto 1 1,0 1 0,7 
Ensino Médio completo 3 3,0 7 5,2 
Sem dados 2 2,0 2 1,5 

Total 101 100,0 135 100,0 

 O teste utilizado para a comparação entre os grupos foi o de qui-quadrado 

  χ²= 0,610 

 

Observa-se que, com relação à faixa etária (tabela 13), ocorreu somente 

uma discreta diferença percentual na comparação entre os indivíduos com uma 

e os com mais de uma internação. 
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Tabela 13. Distribuição dos pacientes estudados de acordo com o número de 
internação e segundo faixa etária, Bauru, 2013, SP. 

Faixa etária  Uma internação + de 1 internação 

n % n % 

17-39 1 1,0 2 1,5 
40-65 33 32,6 47 34,8 
66-90 62 61,4 86 63,7 
>90  5 5,0 - - 

Total 101 100,0 135 100,0 

               O teste utilizado para a comparação entre os grupos foi o de qui-quadrado 

                χ²= 0,074 

 

O estado civil (tabela 14) dos indivíduos estudados na comparação entre 

os com uma e os com mais de uma internação mostrou um maior percentual de 

indivíduos casados no grupo com mais de uma internação e diferença 

estatística na comparação dos dois grupos. 

 

Tabela 14. Distribuição dos pacientes estudados de acordo com o número de 
internação e segundo estado civil, Bauru, 2013, SP. 

Estado Civil  Uma internação + de 1 internação 

n % n % 

Viúvo 40 39,6 19 14,1 
Solteiro 12 11,8 18 13,3 

Separado 5 5,0 21 15,6 
Casado 35 34,7 70 51,9 

Amasiado 9 8,9 5 3,7 
Outros - - 2 1,4 

Total 101 100,0 135 100 

             O teste utilizado para a comparação entre os grupos foi o de qui-quadrado 

              χ²= 0,000 

 

O relato de tabagismo no prontuário dos indivíduos estudados com uma, 

ou mais de uma internação não mostrou diferença estatística na comparação 

entre os dois grupos. Ressalta-se que houve apenas uma diferença percentual 

entre os grupos (tabela 15). 
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Tabela 15. Distribuição dos pacientes estudados segundo o número de 
internação de acordo o relato de tabagismo, Bauru, 2013, SP 

Tabagista Uma internação + de 1 internação 

n % n % 

SIM 43 18,2 59 25,0 
NÃO 58 24,6 76 32,2 

Total 101 42,8 135 57,2 

              O teste utilizado para a comparação entre os grupos foi o de qui-quadrado 

              χ²= 0,862 

 

Na apresentação da comparação dos indivíduos estudados com uma, ou 

mais de uma internação, observa-se que não houve diferença estatística com 

relação ao etilismo. Os resultados mostram apenas um aumento percentual 

discreto do etilismo entre os que tiveram mais de uma internação (tabela 16). 

 

Tabela 16. Distribuição dos pacientes estudados segundo o número de 
internação de acordo com o relato de etilismo, Bauru, 2013, SP. 

Etilismo Uma internação + de 1 internação 

n % n % 

SIM 3 1,3 9 3,8 
NÃO 98 41,5 126 53,4 

Total 101 42,8 135 57,2 

              O teste utilizado para a comparação entre os grupos foi o de qui-quadrado 

              χ²= 0,201 

 

A distribuição dos pacientes estudados (tabela 17) segundo o número de 

internação de acordo com o relato de história de diabetes mostrou diferença 

estatística na comparação entre os indivíduos com uma e os com mais de uma 

internação. Os indivíduos com uma internação apresentaram mais relatos de 

diabetes. 
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Tabela 17. Distribuição dos pacientes estudados segundo o número de 
internação de acordo com o relato de história de diabetes, Bauru, 2013, SP. 

Diabetes Uma internação + de 1 internação 

n % n % 

SIM 25 10,6 17 7,2 

NÃO 76 32,2 118 50,0 

Total 101 42,8 135 57,2 

             O teste utilizado para a comparação entre os grupos foi o de qui-quadrado 

             χ²=0,016 

 

Com relação à hipertensão arterial sistêmica na comparação entre os 

indivíduos com uma internação e os com mais de uma internação, não houve 

diferença estatística (tabela 18).  

 

Tabela 18. Distribuição dos pacientes estudados segundo o número de 
internação de acordo com o relato de história de hipertensão arterial sistêmica, 
Bauru, 2013, SP. 

HAS Uma internação + de uma internação 

n % n % 

SIM 46 19,5 56 23,7 

NÃO 55 23,3 79 33,5 

Total 101 42,8 135 57,2 

            O teste utilizado para a comparação entre os grupos foi o de qui-quadrado 

            χ²= 0,533 

 

A distribuição dos pacientes estudados (tabela 19) segundo o número de 

internação e a ocorrência de óbito não mostrou diferença estatística na 

comparação entre os grupos de indivíduos com uma e os com mais de uma 

internação. Mostrou apenas uma diferença numérica e percentual maior entre 

os com mais de uma internação.  
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Tabela 19. Distribuição dos pacientes estudados segundo o número de 
internação de acordo com óbito. Bauru, 2013, SP. 

Óbito Uma internação + de uma internação 

N % n % 

SIM 20 8,5 39 16,5 

NÃO 81 34,3 96 40,7 

Total 101 42,8 135 57,2 

 O teste utilizado para a comparação entre os grupos foi o de qui-quadrado 

             χ²= 0,111 

  

Na apresentação da comparação dos indivíduos estudados (Tabela 20) 

com uma ou mais de uma internação observa-se que não houve diferença com 

relação à prova espirométrica.  

 

 

 

Tabela 20. Distribuição dos pacientes estudados segundo o número de 
internação de acordo com a realização da espirometria, Bauru, 2013, SP. 

Espirometria  Uma internação + de uma internação 

n % n % 

SIM 49 48,5 61 45,2 
NÂO 52 51,5 74 54,8 

Total 101 100,0 135 100,0 

 

Com relação à classificação da DPOC quando se compara os dois 

grupos de indivíduos estudados (Tabela 21), com uma e os com mais de uma 

internação, observa-se que os indivíduos com mais de uma internação 

apresentavam um percentual maior de diagnóstico de DPOC muito grave 

(44,3% versus 10, 2%). 

 

 

 

 

 



Resultados 

51 

 

Tabela 21. Distribuição dos pacientes estudados segundo a classificação da 
DPOC. Bauru, 2013, SP. 

Estadio  Uma internação + de uma internação 

n % n % 

Leve 3 6,2 1 1,6 
Moderada 12 24,5 12 19,7 
Grave 21 42,8 17 27,9 
Muito grave 5 10,2 27 44,3 
Sem DPOC 8 16,3 4 6,5 

Total 49 100,0 61 100,0 

 

Com relação à realização da gasometria na comparação entre os 

indivíduos com uma internação e os com mais de uma internação, houve um 

maior percentual de provas nos indivíduos com mais de uma internação (tabela 

22).  

 

Tabela 22. Distribuição dos pacientes estudados segundo o número de 
internação de acordo com a realização da gasometria, Bauru, 2013, SP. 

Gasometria Uma internação + de uma internação 

n % n % 

SIM 62 61,4 93 68,9 
NÃO 49 38,6 42 31,1 

Total 101 100,0 135 100,0 

 

 

Independentemente do número de internações, a comparação entre o 

grupo de pacientes com uma e os com mais de uma internação com relação à 

realização da radiografia de tórax mostrou que esse exame foi realizado na 

maioria dos pacientes. Entre os que tiveram apenas uma internação, 1,7%, não 

tinham a prova, e entre os que tiveram mais de uma internação, 3,4%. 

Resultados semelhantes foram encontrados em relação à realização do 

hemograma, pois somente dois indivíduos com uma internação e um com duas 

não realizaram o exame. 
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O relato de uso de O2 domiciliar no prontuário não mostrou diferença 

estatística na comparação dos indivíduos com uma (3,8%) e os com mais de 

uma internação (5,9%).  

A distribuição dos pacientes estudados segundo o número de 

internações de acordo com o agendamento de retorno está apresentada na 

tabela 23. Na comparação entre os indivíduos com uma e os com mais de uma 

internação, observa-se diferença percentual e numérica entre os dois grupos 

de pacientes somente para os encaminhados para UBS. 

 

Tabela 23. Distribuição dos pacientes estudados segundo o número de 
internação de acordo com o agendamento de retorno, Bauru, 2013, SP. 

 

Com relação ao comparecimento no retorno agendado no momento da 

alta, observa-se que, entre os pacientes encaminhados para o HEB, 35,8% dos 

que tiveram uma internação e 42,7% dos pacientes com mais de uma 

internação não compareceram à consulta. 

Na tabela 24 está apresentada a comparação das variáveis contínuas 

entre os indivíduos que tiveram uma e os que tiveram mais que uma 

internação.  

 

Agendamento de retorno  Uma internação + de uma internação 

n % n % 

HEB 67 66,3 89 66,0 

UBS 6 6,0 3 2,2 

Sem retorno 28 27,7 43 31,8 

Total 101 100,0 135 100,0 
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Tabela 24. Comparação dos resultados das variáveis contínuas entre os 
indivíduos que tiveram uma e os que tiveram mais que uma internação. Bauru, 
2013, SP. 
Variáveis  Uma internação + de uma internação p 

 Med (25%/75%)   Med (25%/75%)   

Idade (anos)  70 (63/77)   69 (59/74)  0,142 
PaO2 (%)  59,05 (45/79)   62,7(50/83)  0,290 
PaCO2 (%)  48,2 (37/61)   47,1 (39/63)  0,852 
Sat. O2 (%)  88,35 (75/96)   91,4(85/96)  0,334 
CVF (%)  65 (53/82)   79 (62/96)  0,002* 
VEF1 (%)  47 (36/57)   48 (37/72)  0,221 
VEF1/ CVF (%)  0,58 (0,48/0,69)   0,53(0,43/0,65)  0,237 
Hb (g/dL)  12,6 (11/14)   13,4 (12/15)  0,008* 
Ht (%)  40,2 (34/44)   42,5 (37/48)  0,030* 
Internação( dias)  8 (5/13)   8 (4/16)  0,827 
IMC (kg/m2)  24 (20/29)   22 (19/25)  0,014* 
  * diferença estatística 

 

As variáveis que apresentaram diferença estatística foram as 

relacionadas à prova de espirometria (CVF), hemograma (taxa de Hb e Ht) e o 

índice de massa corporal. 
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6 DISCUSSÃO 

A DPOC é uma das principais causas de morbidade e mortalidade, com 

um custo sócio econômico elevado devido a frequentes internações e 

acompanhamentos intensivos em hospitais(44-47). Portanto, tornam-se cada vez 

mais necessários o diagnóstico precoce e o gerenciamento adequado da 

doença para reduzir os impactos ecônomico e social causados por ela. 

O gerenciamento da DPOC estável inclui redução dos sintomas e de 

riscos futuros. As opções atuais que auxiliam na redução dessa enfermidade 

compreendem tanto as terapias farmacológicas como as não 

farmacológicas(48). 

Apesar do crescente impacto, ela continua a ser 

sub-reconhecida e/ou subdiagnosticada, levando ao início tardio do tratamento 

e, com isto, à perda de oportunidades para evitar a piora da doença(49,50). 

Mundialmente, os médicos ainda enfrentam desafios na avaliação, no 

tratamento e na gestão otimizada de pacientes com DPOC(47). 

Os pacientes com diagnóstico de DPOC, frequentemente, desenvolvem 

exacerbações que levam a grandes implicações clínicas e à 

utilização de serviços de saúde. Exacerbações graves que necessitam de 

internação hospitalar são os principais fatores de custo na DPOC e,  

constantemente, estão associados ao aumento da mortalidade e à redução da 

qualidade de vida(46,47,51).  

Estudo recente indica que os custos de internação representam, 

aproximadamente, 54% do total das despesas de tratamento da DPOC(46). 

Nesta pesquisa foram estudadas as caracteristicas gerais, diagnósticas e de 
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avaliação de gravidade de 236 pacientes internados em um hospital secundário 

com recursos adequados para o gerenciamento da doença. 

Não está claro o papel do sexo para determinar o risco da DPOC(8,52). 

Em nosso estudo, quando analisamos somente o número de pacientes 

internados, observamos que 50% deles eram homens, resultado similar a 

estudos realizados em países desenvolvidos. No Brasil, pesquisas mostram 

que a prevalência e mortalidade da DPOC é semelhante em homens e 

mulheres, fato talvez justificado pelas mudanças ocorridas nos padrões do 

tabagismo(51-53). Entretanto, quando comparamos os pacientes que tiveram 

uma internação com os que se submeteram a mais de uma internação durante 

o período do estudo, observamos que 86,7% dos homens foram responsáveis 

por mais de uma internação. Esse resultado está de acordo com estudos 

recentes em que houve predomínio dos individuos do sexo masculino(54-56). 

A idade é classificada como um fator de risco para a DPOC(9,54). Estudos 

têm demonstrado que o percentual da doença aumenta com o avanço da 

idade(54-58).  A média de idade dos indivíduos internados com DPOC em nosso 

estudo foi de 68 + 11.2 anos, semelhante ao resultado de trabalho recente 

realizado na atenção primária de uma cidade de Góias, que mostrou uma 

média de 65,9+ 10,5 anos(54). 

No presente estudo, 25,9% dos pacientes eram analfabetos e 61 

possuíam somente o ensino fundamental incompleto, o que mostra que a 

escolaridade dos pacientes era baixa. Esse resultado é semelhante aos de 

outros estudos realizados anteriormente, que concluíram que a DPOC 

associada ao tabaco e à exposição a biomassas em pacientes com menor 
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escolaridade e nível socioecônomico inferior são fatores de risco, e que essa 

doença tem menor incidência em indivíduos de maior escolaridade(9, 57-60). 

O tempo médio de internação dos pacientes observados neste estudo foi 

de 13,4 + 17,1 dias e a mediana de oito dias, resultado superior aos 

encontrados em estudo realizado na Nova Zelândia, em que a média foi de 4,9 

e a mediana de 4,5 dias(45). 

Apesar dos problemas com a precisão dos dados de mortalidade por 

DPOC, é evidente que essa doença é uma das causas de morte mais 

importantes na maioria dos países(9). O resultado deste estudo mostra que 

25%(59) dos pacientes internados com diagnóstico de DPOC  morreram, 

apresentando, portanto, elevada taxa de mortalidade. 

O custo das internações por DPOC representa 58% do custo total, 

seguido pelas despesas com a aquisição de medicamentos (32,2%)(34-36). 

Apesar dos progressos recentes na compreensão dos mecanismos da doença 

e na padronização do tratamento, as exacerbações permanecem como a 

principal causa de internações não planejadas de pacientes com DPOC, 

primordialmente nos indivíduos com estágios avançados da doença, com 

impacto importante sobre a evolução e os custos da mesma. Em nosso estudo, 

57,1% dos pacientes internados tiveram mais que uma internação no período 

de um ano. 

O impacto da DPOC sobre o estado de saúde e prognóstico depende da 

gravidade dos sintomas, dos efeitos sistêmicos e das comorbidades que o 

paciente possa ter, e não apenas do grau de limitação do fluxo aéreo(9,61). A 

DPOC se desenvolve, frequentemente, em fumantes de meia idade, que 
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fumam há muitos anos, por isso, muitas vezes, há uma variedade de outras 

doenças relacionadas ao tabagismo ou envelhecimento(62-63). Neste estudo 

foram relatadas comorbidades em 47% dos prontuários dos pacientes 

estudados, todas relacionadas ao tabagismo (HAS, AVC, diabetes, cardiopatias 

e nefropatia). 

O tabagismo é o fator de risco mais frequente em pacientes com 

DPOC(9). Os fumantes de cigarro têm uma alta prevalência de sintomas 

respiratórios e de anormalidade da função pulmonar. O risco de DPOC em 

fumantes tem efeito dose-resposta(64).  A idade de início do tabagismo, total de 

anos/maço e o estado tabagístico atual são preditores de mortalidade por 

DPOC(64, 65).  A cessação do tabagismo é a intervenção mais importante nesses 

casos, pois pode prevenir ou retardar o desenvolvimento da limitação das vias 

aéreas, ou reduzir sua progressão(66), além de ter um efeito importante na 

mortalildade subsequente(67). Neste estudo, os resultados da avaliação dos 

prontuários mostraram que 43,2% dos pacientes eram tabagistas, somente em 

nove prontuários havia o relato do número de anos que o paciente fumava e 

em dois, a quantidade de cigarros fumados por dia. Não foi encontrada 

nenhuma anotação referente a encaminhamento para serviços de cessação de 

tabagismo. 

Para a avaliação e diagnóstico da DPOC, a realização da espirometria é 

considerada padrão ouro, pois é a maneira mais reprodutível, padronizada e 

objetiva de se medir a limitação do fluxo aéreo(9). É amplamente reconhecido 

que a maioria dos pacientes com DPOC não são diagnosticados, incluindo os 

com significantes obstruções do fluxo aéreo(67-68). Nossos resultados 



Discussão 

58 

 

mostraram que somente 46,2% dos pacientes internados com diagnóstico de 

DPOC tinham realizado pelo menos uma  prova espirométrica.  

Classificar os estadios da espirometria é uma abordagem pragmática 

direcionada a uma implantação prática e deve ser considerada como 

ferramenta educacional e indicadora geral para a abordagem inicial do 

tratamento(9). De acordo com dados do estudo Platino, aproximadamente 87% 

dos pacientes não receberam diagnóstico correto da doença em São Paulo em 

2005(3). Nossos resultados mostraram que 51,8% dos pacientes que tiveram a 

prova espirométrica realizada apresentaram uma classificação grave ou muito 

grave, e que 8% não tiveram o diagnóstico da DPOC confirmado. 

A avaliação da gravidade da DPOC é baseada no nível de sintomas do 

paciente, na gravidade da anormalidade espirométrica e na presença de 

complicações, como insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, perda de 

peso e hipoxemia arterial(9). Na DPOC avançada, é importante a avaliação da 

gasometria arterial, pois as anormalidades nas trocas gasosas resultam em 

hipoxemia, hipercapnia e têm vários mecanismos na enfermidade. Em geral, a 

troca gasosa piora à medida que a doença progride. A gravidade do enfisema 

está relacionada com o PO2 arterial e outros marcadores de desequilíbrio da 

relação ventilação perfusão(9). A mensuração das pressões dos gases arteriais 

deve ser considerada em todos os pacientes com VEF1<50% do previsto ou 

sinais clínicos sugestivos de insuficiência respiratória ou insuficiência 

cardíaca(8,9).  

Portanto, sintomas e medidas objetivas da limitação do fluxo aéreo 

devem ser monitorados para determinar quando a terapia deve ser modificada 
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e identificar qualquer complicação(8,9). Nossos resultados mostram que 65,7% 

dos pacientes internados com diagnóstico de DPOC tiveram prova de 

gasometria relatada nos registros médicos.  

A policitemia pode se desenvolver na presença de hipoxemia arterial, 

principalmente em fumantes ativos(69) e sua identificação pode ser realizada por 

hematócrito > 55%. A anemia afeta quase um quarto dos pacientes com DPOC 

em grupos de pacientes internados(70). Um hematócrito baixo indica um 

prognóstico ruim em pacientes com DPOC recebendo oxigenoterapia 

contínua(71).  Neste estudo, o resultado do hematócrito mostrou uma mediana 

de 42,5% e uma média de 40,3%, sugerindo prognóstico ruim para os 

pacientes que participaram do estudo, apesar de somente 9,7% terem relatos 

de uso de O2 contínuo registrado no prontuário. 

Não está claro o papel da nutrição como fator de risco independente 

para o desenvolvimento da DPOC. A desnutrição e perda de peso podem 

diminuir a força e a resistência muscular respiratória, reduzindo, 

aparentemente, a massa muscular respiratória quanto à força das fibras 

musculares restantes(9).  Entre os pacientes de nosso estudo que tiveram o 

IMC anotado no prontuário, a média foi de 23,4+ 5,75 kg/m2, não sugerindo, 

portanto, sinais de desnutrição. 

O acompanhamento de pacientes portadores de DPOC inclui a 

supervisão da cessação do tabagismo e o monitoramento do efeito de cada 

tratamento e das mudanças no parâmetro espirométrico(72). A análise dos 

nossos resultados mostrou que dos pacientes que receberam confirmação 

diagnóstica para DPOC, 68% tiveram acompanhamento agendado no 
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ambulatório de pneumologia e destes 50% faltaram ao retorno, sugerindo uma 

não aderência ao acompanhamento e ao tratamento. 

Segundo as diretrizes do GOLD, todo diagnóstico clínico de DPOC deve 

ser confirmado por espirometria e todos os profissionais de saúde que são 

responsáveis pelo diagnóstico e tratamento da DPOC devem ter acesso à 

prova de função pulmonar. Sintomas e medidas objetivas da limitação do fluxo 

aéreo devem ser monitorados para determinar quando a terapia deve ser 

modificada e para identificar qualquer complicação que possa ser 

desenvolvida(9).   

Além disto, deve ser considerado o fato de que a classificação da 

gravidade da DPOC abrange tanto uma avaliação individualizada quanto a 

resposta terapêutica na estratégia do tratamento. O êxito do tratamento 

depende do nível de instrução do paciente, da disposição em utilizar a conduta 

recomendada, das condições culturais e locais e da disponibilidade dos 

medicamentos. Estudos indicam que a educação do paciente por si só não 

melhora o desempenho do exercício e a função pulmonar, mas pode ajudar a 

melhorar as habilidades, capacidades de lidar com a doença, bem como o seu 

estado de saúde(73,74)
.  

Portanto, um programa de tratamento de doenças crônicas para 

pacientes com DPOC que englobe uma variedade de intervenções, incluindo a 

prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento em um sistema de saúde 

integral, de onde se coordena a conduta da DPOC, deve ser um objetivo a ser 

alcançado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a OMS, a DPOC é uma das doenças crônicas mais 

prevalentes no mundo, a quinta causa mais comum de morte, a décima doença 

mais onerosa. Além disso, a mortalidade decorrente dessa doença deve 

aumentar e será a terceira causa de morte no ano de 2030(1). 

No presente estudo foram estudados 236 pacientes internados em um 

hospital secundário com recursos adequados para o gerenciamento da doença. 

Os resultados de nosso estudo mostraram que: 

 A maioria dos pacientes estava incluída na faixa etária entre 66-90 

anos, portanto eram idosos e possuíam uma escolaridade menor 

que o ensino fundamental completo, havendo um percentual elevado 

de analfabetos. 

 O tempo médio de hospitalização foi 13,4 + 17,1 dias e a mediana 

de 8 dias, sendo que 22,5% dos pacientes receberam tratamento em 

unidade de cuidado intensivo e 25% morreram. 

 57,1% dos pacientes tiveram mais que uma internação no período 

de um ano. 

 47% deles tiveram comorbidades relatadas nos dados clínicos, 

sendo que a  hipertensão arterial sistêmica foi a que mais se 

destacou. 

 O tabagismo ativo foi relatado por 43,2% dos pacientes, mas o 

registro do número de anos que o indivíduo fumava foi escasso 

nesses relatos e a quantidade de cigarros que fumava foi citada em 

apenas dois prontuários. Anotações referentes ao encaminhamento 
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para serviços de cessação de tabagismo não estavam presentes em 

nenhum prontuário. 

 Apesar da espirometria ser uma prova que deve ser realizada em 

todos os pacientes com DPOC e o serviço ter esse exame 

disponível, somente 46,2% dos pacientes internados com 

diagnóstico de DPOC realizaram a prova. Esse dado sugere que a 

confirmação diagnóstica da DPOC não está de acordo com as 

diretrizes atuais. 

 A prova dos gases sanguíneos foram realizadas em 65,7% dos 

pacientes. 

 A prescrição do O2  contínuo durante a hospitalização foi realizada 

para 68% e o  uso domiciliar de O2  contínuo foi prescrito para 9,7% 

dos pacientes. 

 Entre os pacientes com confirmação diagnóstica para DPOC, 68% 

tiveram acompanhamento agendado no ambulatório de pneumologia 

e desses 50% faltaram ao retorno, sugerindo uma não aderência ao 

acompanhamento e ao tratamento. 

Nosso estudo não permite afirmar que o gerenciamento da DPOC não é 

adequado, mas sugere que os recursos diagnósticos e as ferramentas de 

gerenciamento não estão sendo utilizados de acordo com as diretrizes. 

Portanto, o reforço da importância do diagnóstico de DPOC, da avaliação da 

gravidade para o controle da doença e da educação continuada dos 

profissionais de saúde é ainda necessário. Além disso, é importante também a 

realização de futuras investigações a fim de que o gerenciamento da DPOC 
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seja avaliado de maneira prospectiva e controlado segundo as diretrizes 

nacionais e internacionais nos hospitais gerais do Brasil. 
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8 Plano de Melhorias para o Gerenciamento da Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica 

Baseada nas conclusões do presente estudo, apresentamos algumas 

propostas e sugestões que poderão perfazer um melhor gerenciamento da 

doença, evitando, desta forma, repetidas internações e promovendo uma 

melhora na qualidade de vida do paciente: 

1. Instituir diretrizes internacionais e nacionais para tratamento de DPOC 

para todos os profissionais de saúde da instituição. 

2. Instituição de programas de treinamento, capacitação e educação 

continuada, baseados nas diretrizes para tratamento da DPOC. 

3. Programa de educação permanente para os pacientes com DPOC, para 

um melhor entendimento e detecção precoce das exacerbações, 

proporcionando um melhor manejo da doença. 

4. Instituição de protocolo de gerenciamento de cuidados para os pacientes 

com DPOC. 

5. Criação de protocolo de gerenciamento do plano de alta para pacientes 

portadores de DPOC. 

6. Avaliação contínua do protocolo gerenciado para DPOC. 
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Anexo 1 - Mapa da Microregião DRS VI de Bauru 
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Anexo 2 - Protocolo de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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