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Objetivo: Avaliar o impacto dos sintomas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) no estado de saúde e 

correlacionar com o grau de limitação imposto pela dispneia em pacientes internados em dois hospitais de Goiânia-

GO. Material e Método: Estudo observacional e descritivo, aprovado pelos Comitês de Ética da UEG 

(2.551.071/2018), Santa Casa de Misericórdia de Goiânia (SCM) (2.605.346/2018) e Hospital Geral de Goiás 

Alberto Rassi (HGG) (2.612.217/2018). Foram selecionados pacientes com diagnóstico de DPOC internados por 

exacerbação da doença, de ambos os sexos, com idade superior a 40 anos. Aplicou-se os instrumentos DPOC 

assessment test (CAT) e a escala de dispneia do Medical Research council modified (mMRC). A análise de dados 

foi realizada por estatística descritiva e  correlação de Pearson. Adotou-se p<0,05. Resultados: Avaliou-se 28 

pacientes, sendo 64,3% internados na SCM e 35,7% no HGG, com idade média de 75,8±11,2anos, sendo 64,30% 

(18) sexo feminino. Em relação ao tempo de internação a média foi de 1,4 ± 0,84 dias no HGG e 6,55±6,91 dias 

na SCM. A média geral de pontuação do CAT foi de 25,2±7,19, ou seja, apresentam grave impacto no estado de 

saúde. Em relação à escala mMRC obteve-se uma média geral de 3,18±1,07, caracterizando um alto grau de 

limitação imposto pela dispneia. Não houve diferença significativa entre as médias do CAT e mMRC entre os dois 

hospitais (p=0,800 e p=0,928, respectivamente). Quanto ao perfil epidemiológico observa-se uma maior incidência 

do sexo feminino, entretanto as variáveis CAT e mMRC não apresentaram diferenças significativas quando 

comparadas com o sexo masculino (p=0,746 e p=0,513, respectivamente). Encontrou-se correlação significativa 

positiva entre a pontuação do questionário CAT e a escala mMRC na SCM (r=0,674 e p=0,03) e não houve 

correlação entre CAT e mMRC no HGG (r=0,528 e p=0,117). Talvez essa correlação na amostra dos pacientes da 

SCM exista em virtude do tempo de internação ser mais prolongado, sugerindo a maior gravidade desses pacientes. 

Conclusão: Os principais achados foram: 1) grave impacto dos sintomas na saúde geral dos participantes; 2) 

correlação positiva significativa entre pontuação do questionário CAT com a escala mMRC em média geral; 3) 

indiferenças de resultados tanto no CAT, quanto mMRC comparando-se sexo masculino e feminino em média 

geral. 

 

 

 


