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RESUMO 

Introdução: As doenças respiratórias crônicas representam um dos maiores problemas de 
saúde pública no mundo. Afetam a qualidade de vida, gerando incapacidade física e grande 
impacto socioeconômico. Frequentemente a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é 
subdiagnósticada. O subdiagnóstico pode estar relacionado com a inadequada utilização de 
procedimentos diagnósticos e/ou falta de conhecimento sobre a doença entre os 
profissionais de saúde e a população geral. O objetivo deste estudo foi analisar a 
prevalência e os fatores associados ao conhecimento sobre a DPOC entre profissionais de 
saúde da atenção básica e usuários do SUS de uma cidade da região Centro-Oeste. 
Métodos: O estudo foi analítico, observacional, transversal, realizado em unidades básicas 
de saúde, compreendendo os Centros de Saúde (CS) e 26 Centros de Saúde da Família 
(CSF). Foram entrevistados profissionais de saúde e usuários, utilizando-se formulário 
adaptado com perguntas abertas e fechadas. Para avaliação do conhecimento da DPOC 
entre os usuários das unidades, recorreu-se a um formulário estruturado adaptado. Foram 
entrevistados 674 usuários, 95 médicos, 62 enfermeiros e 30 gestores em 12 CS e 26 CSF, 
no período de maio de 2013 a fevereiro de 2014. Resultados: Dos 674 usuários 
entrevistados, 84,3% referiram conhecer o termo DPOC ou o termo enfisema pulmonar; 
9,2% relataram conhecer o termo DPOC. A dispneia foi o sintoma mais frequentemente 
atribuído à DPOC (70,6%). Em relação às principais fontes de conhecimento sobre a DPOC, 
43,1% dos usuários informaram a mídia e 36,4%, familiares com a doença. Dentre os 95 
médicos entrevistados, 28 (29,5%) tinham conhecimento satisfatório sobre o diagnóstico de 
DPOC. Quanto à utilização de recursos para o diagnóstico da doença (sintomas e 
espirometria), espirometria foi a mais citada pelos médicos (81,1%), em seguida citaram 
radiografia de tórax (72,6% ) e sintomas (51,6%). Entre os 62 enfermeiros entrevistados, 
6,5% acertaram a prevalência esperada da DPOC; 61,0 % conheciam 2 fatores de risco 
(tabaco e lenha); cerca de 60,5% deram a resposta esperada em relação ao 
reconhecimento das duas principais doenças associadas; 63,0% fizeram o encaminhamento 
para locais corretos de realização de espirometria. Foram entrevistados 30 gestores, dos 
quais 48,3% tinham capacitação na área da saúde; todos referiram não haver nas suas 
unidades dados estatísticos sobre esta doença; 13,0% a subestimaram, 54,8% a 
superestimaram , enquanto 25,8% referiram não saber qual a resposta esperada em relação 
ao relato de prevalência de DPOC; todos identificaram tabaco, 64,5% e também fumaça de 
lenha como fatores de risco à doença; 74,2% relataram o encaminhamento ao local correto 
para realização de espirometria; 86,6% informaram não saber qual a proporção de pacientes 
que não tinham acesso ao tratamento prescrito pelo médico. Conclusão: A prevalência do 
conhecimento sobre a DPOC é baixo entre profissionais de saúde da atenção primária. O 
termo DPOC é desconhecido pela maioria dos usuários, ao contrário do termo enfisema. A 
prevalência de conhecimentos básicos sobre a doença foi baixa entre usuários. Uma das 
fontes de conhecimento de DPOC citadas com menor frequência pelos usuários foram os 
médicos. Os resultados do presente estudo apontam possíveis causas de subdiagnóstico da 
DPOC na população atendida na atenção básica e poderão auxiliar os gestores de saúde a 
executarem projetos de intervenção, que aumentem a taxa de diagnóstico e tratamento 
precoces na DPOC.  
 
Palavras-chave: DPOC, Atenção Primária, Subdiagnóstico, Conhecimento, Profissional DE 

Saúde, Percepção. 
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ABSTRAC T 

Introduction: Chronic respiratory diseases represent a major public health problem 

worldwide. Affect quality of life, physical disability and generating large socioeconomic 

impact. Often chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is underdiagnosed. Delayed 

diagnosis may be related to inappropriate use of diagnoses and / or procedures lack of 

knowledge about the disease among health professionals and the general population. The 

aim of this study was to analyze the prevalence and factors associated with awareness of 

COPD among health professionals and primary care SUS users of a city of the Midwest 

factors. Methods: The study was analytical, observational, cross-sectional, conducted in 

basic health units, comprising the Health Centers (CS) and 26 Family Health Centers (CSF). 

Health professionals and users were interviewed using adapted with open and closed 

questions form. To assess knowledge of COPD among users of the units, we used an 

adapted structured form. 674 users, 95 doctors, 62 nurses and 30 managers in 12 CS and 

26 CSF were interviewed between May 2013 and February 2014 Results: Of the 674 users 

interviewed, 84.3% reported knowing the term or the term COPD pulmonary emphysema; 

9.2% reported knowing the term COPD. Dyspnea was the most frequent symptom attributed 

to COPD (70.6%). Regarding the main sources of knowledge about COPD, 43.1% of users 

reported the media and 36.4%, familiar with the disease. Among the 95 physicians 

interviewed, 28 (29.5%) had satisfactory knowledge about the diagnosis of COPD. 

Regarding the use of resources for the diagnosis of the disease (symptoms and spirometry), 

spirometry was mentioned by doctors (81.1%), then cited chest radiography (72.6%) and 

symptoms (51.6%) . Among the 62 nurses interviewed, 6.5% got the expected prevalence of 

COPD; 61.0% knew two risk factors (tobacco and wood); approximately 60.5% gave the 

expected response in relation to the recognition of two main associated diseases; 63.0% 

made the referral to the correct locations of spirometry. 30 managers, of which 48.3% had 

training in health were interviewed; all reported no units in its statistics on this disease; 

13.0% and underestimated, overestimated the 54.8%, while 25.8% did not know what the 

expected response in relation to the reported prevalence of COPD; all identified tobacco, 

64.5% and also wood smoke as risk factors for disease; 74.2% reported referral to the 

correct location for spirometry; 86.6% did not know what proportion of patients who had no 

access to treatment prescribed by the doctor. Conclusion: The prevalence of awareness of 

COPD is low among health professionals in primary care. The term COPD is unknown to 

most users, as opposed to the term emphysema. The prevalence of basic knowledge about 

the disease was lower among users. One of the sources of knowledge of COPD cited less 

frequently by users were physicians. The results of this study indicate possible causes of 

underdiagnosis of COPD in the population treated in primary care and may assist health 

managers to implement intervention projects that increase the rate of early diagnosis and 

treatment in COPD.  

 

Keywords: COPD, Primary, underdiagnosis, Knowledge, Training, Health Perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações gerais e contextualização do tema do estudo 

 

Atualmente a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é um grande 

problema de saúde pública e, segundo a avaliação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), é a sexta causa de morte em todo o mundo e, em 2020, poderá 

ser a terceira. No Brasil, essa doença é a sétima causa de mortalidade, 

responsável por mais de 37.000 óbitos por ano, o equivalente a quatro mortes por 

hora, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Segundo o critério Disability-

Adjusted Life Year (DALY) – que soma os anos perdidos devido a mortes 

prematuras e os anos vividos com incapacidade – a DPOC será a quinta causa 

de DALY no mundo, em 2020. (SBPT, 2012). 

No Brasil, em 2008, a DPOC foi responsável por 170 mil admissões no 

Sistema Único de Saúde (SUS), com permanência média de seis dias. De acordo 

com dados do Ministério da Saúde, a doença custa aos cofres públicos 

aproximadamente R$ 100 milhões anualmente, e cerca de 70% dos pacientes 

dependem do SUS para o tratamento. (SBPT, 2012). 

Apesar desses números alarmantes, a DPOC ainda é uma doença 

subdiagnosticada. O subdiagnóstico da doença é citado por vários autores. 

Estudo de Sandelowsky et al. (2011), sobre a prevalência desse subdiagnóstico 

em pacientes atendidos na atenção primária, com fatores de risco para a doença 

e submetidos à espirometria, mostrou uma prevalência de DPOC não 

diagnosticada previamente de 27%. Neste grupo, a maioria ainda se encontrava 

nos estágios I e II da doença, segundo o critério GOLD.  

Na Espanha, o estudo IBERPOC revelou um percentual de 78,2% de 

portadores de DPOC sem diagnóstico prévio (PENA et al., 2000). 

No Brasil, o estudo PLATINO (MENEZES et al., 2005), realizado na 

cidade de São Paulo, identificou que 87,5% dos portadores de DPOC nunca 
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haviam recebido o diagnóstico médico prévio. É interessante observar que a 

situação do subdiagnóstico da doença é um problema mundial, embora seja mais 

grave nos países em desenvolvimento (BRASIL, 2010). 

Dados de trabalhos publicados em várias partes do mundo, como os de 

Pena et al., (2000); Chapman et al., (2001); Tajes et al., (2010); Soares et al., 

(2010) confirmam que a DPOC é especialmente subdiagnosticada nas mulheres e 

que, na comunidade médica, principalmente na atenção primária, há uma 

tendência para o diagnóstico em homens. Apesar do elevado grau de 

subdiagnóstico da DPOC na mulher, observa-se um aumento na prevalência da 

doença neste grupo. Nos países desenvolvidos, a majoração pode ser atribuída à 

mudança cultural, que leva a mulher a adquirir o hábito de fumar (MOREIRA et 

al., 2011; RAHERISON et al., 2010). 

Queiroz et al. (2012) realizaram um estudo com objetivo de averiguar o 

diagnóstico de DPOC entre usuários de unidades básicas de saúde os quais 

apresentassem fatores de risco para a doença, mas que não haviam sido 

investigados na rotina de atendimento das unidades. Este estudo mostrou um 

percentual de 71,4% de subdiagnóstico em indivíduos com fatores de risco 

atendidos na atenção primária, 14,6% de sobrediagnóstico e um índice de 1,5% 

na utilização da espirometria como recurso diagnóstico. 

Walker et al. (2010) referiram que avaliar o domínio do conhecimento 

sobre a DPOC foi um desafio, porque nem todas as pessoas sabiam a 

terminologia DPOC ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Mencionaram 

também que o termo doença pulmonar obstrutiva crônica ou o acrônimo COPD 

eram completamente desconhecidos por 13% da população canadense de risco.  

Miravitlles et al. (2006) encontraram em pessoas da população, em geral, 

com sintomas respiratórios, percentuais de 8,6% daqueles que tinham 

conhecimento do termo DPOC. 

Roche et al. (2011) concluíram, em seu estudo sobre conhecimento e 

percepção da DPOC na população em geral, que dentre indivíduos de risco para 

DPOC somente 8% relataram conhecer o termo DPOC, enquanto 69% conheciam 

o termo enfisema. Mencionaram também que somente 66% associavam o termo 

DPOC a doenças respiratórias.  
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Soriano et al. (2012) encontraram em estudo realizado na Espanha, na 

população em geral, percentuais de desconhecimento sobre a doença, que 

variavam entre 73,7 a 91,0%.  

No Canadá, Hernandes et al. (2009) avaliaram pacientes com DPOC e 

constataram que o conhecimento deles sobre a doença era pobre em vários 

domínios, tais como, causa, sintomas e tratamento, mesmo no grupo que já tinha 

a doença. 

Vários autores têm apontado, em diversos países, a baixa prevalência de 

conhecimento de DPOC entre médicos da atenção básica. Entre os autores, 

citam-se Hamers et al. (2006); Tinkelman et al. (2007); Vandevoorde et al. (2007); 

Walters et al. (2008); Desalu et al. (2009); Price et al. (2010); Salinas et al. 

(2011); Bertella et al. (2013). Mencionaram entre os fatores para explicar esse 

fato o seguinte: falta de informação direcionada e educação continuada, 

especificamente para médicos da atenção básica; limitado alcance e aplicação 

das diretrizes de DPOC nesta área de atenção à saúde e baixa percepção da 

importância e de indicação do uso da espirometria. Possivelmente tais fatores 

contribuam para aumentar o percentual do subdiagnóstico de DPOC.  

Yawn et al. (2008) estudaram as atitudes perante à doença, as crenças e 

conhecimentos sobre ela entre os médicos da atenção primária. Foram 

entrevistados 178 médicos e 100 enfermeiros e assistentes de médicos. O estudo 

evidenciou que profissionais da saúde que trabalham em cuidados de saúde 

primários, mostraram falta de consciência acerca das diretrizes de DPOC, sobre o 

uso destas, bem como falta de informações corretas relacionadas à epidemiologia 

da doença. 

Aisanov et al. (2012) demonstraram que a grande maioria dos médicos 

clínicos gerais da Argentina, Taiwan e China não tinha qualquer ideia da 

prevalência da doença. No mesmo estudo, observaram que, no Brasil, 44% dos 

médicos estimaram a prevalência de DPOC acima de 15%. 

As diretrizes do Global Initiative for Chronic Obstructive Disease (GOLD, 

2014) recomendam que o diagnóstico clínico da DPOC deva ser considerado em 

qualquer paciente que apresente dispneia, tosse crônica ou expectoração e uma 
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história de exposição a fatores de risco. Reafirmaram a espirometria como 

necessária para estabelecer o diagnóstico definitivo.  

Aizanov et al. (2012) referiram que a subutilização da espirometria foi um 

achado comum em todos os países avaliados. Segundo o estudo deste autor, no 

Brasil, a espirometria aparece como segundo principal recurso para diagnóstico 

(34%).  

Bednarek et al. (2008) avaliaram o percentual de diagnóstico da DPOC na 

atenção primária, mediante a detecção de casos novos e encontraram que a doença 

foi em grande parte subdiagnosticada, quando não se utilizava a espirometria.  

Kaminsky et al. (2005) analisaram o conhecimento geral dos médicos e o uso 

da espirometria na atenção básica e detectaram que somente 50% dos pacientes 

com DPOC tinham realizado tal exame. 

Uma análise retrospectiva das características clínicas associadas ao uso 

da espirometria no atendimento primário a pacientes com risco para DPOC, 

realizada por Joo et al. (2008), mostrou que a dispneia ao esforço e a tosse 

crônica foram os únicos sintomas relacionados à indicação do exame. A presença 

de tabagismo, atual ou no passado, não foi associada à indicação desse exame. 

Os autores concluíram que os médicos, no atendimento primário, utilizam a 

espirometria com mais frequência em pacientes com sintomas sugestivos de 

DPOC do que em tabagistas ou ex-tabagistas. 

 

1.2 Referencial teórico sobre DPOC 

 

A DPOC é definida como uma enfermidade crônica, que progride lentamente 

e é caracterizada por limitação parcialmente reversível ao fluxo aéreo. Está 

associada a uma resposta inflamatória anormal das vias aéreas, a gases nocivos e 

partículas. A inflamação crônica provoca alterações estruturais e estreitamento 

das pequenas vias aéreas, levando à limitação crônica do fluxo aéreo. (GOLD, 

2011; WALTERS et al., 2011). 

Definições anteriores da DPOC enfatizam os termos “enfisema” e 

“bronquite crônica” como aspectos clínicos da mesma doença. O enfisema, 

entretanto, é um termo patológico incorretamente utilizado na prática clínica e 
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descreve apenas uma das várias anormalidades da DPOC. Bronquite crônica ou 

presença de tosse e expectoração, por pelo menos três meses em cada um de dois 

anos consecutivos, continuam a ser um termo clínica e epidemiologicamente útil. É 

importante ressaltar que a presença da tosse crônica e da expectoração pode 

preceder ou acompanhar o desenvolvimento da limitação ao fluxo aéreo. Os 

sintomas de bronquite crônica podem aparecer mesmo quando a espirometria ainda 

é normal (MENEZES et al., 1997; GOLD, 2011; WALTERS et al., 2011). 

Em determinado momento, a DPOC foi mais frequente em homens, mas 

devido ao uso do tabaco entre mulheres de países de alta renda e o aumento da 

exposição à poluição do ar (biomassa utilizada para cozinhar e aquecer em países 

de baixa renda), a doença já afeta homens e mulheres quase de forma igual 

(RAHERISON et al., 2010). 

Dados divulgados no Fórum Europeu da Saúde de Gastein, realizado na 

Áustria, em 2010, revelam que, de todas as doenças respiratórias crônicas, a DPOC 

é a de maiores gastos, estimados em 50 bilhões de euros por ano. Outra pesquisa 

conduzida em sete países (Canadá, França, Itália, Holanda, Espanha, Reino Unido, 

e Estados Unidos) e divulgada em 2009, no Congresso da European Respiratory 

Society, ─ ERS ─ estimou que a carga econômica total da DPOC é de cerca de 

US$5 mil por paciente ao ano. Só nos Estados Unidos gastam-se com a DPOC 

cerca de US$ 18 bilhões, anualmente (SBPT, 2012). 

O total de mortes atribuíveis ao tabaco subirá dos 5,4 milhões, estimados em 

2005, para 6,4 milhões em 2015 e 8,3 milhões em 2030. Mortes projetadas para 

2030 variam entre 7,4 milhões, no cenário otimista, para 9,7 milhões no cenário 

pessimista. Em relação à mortalidade global projetada para 2015, devido ao 

tabagismo, os cânceres serão responsáveis por um terço das mortes, seguidos por 

doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas, cada uma responsável 

por 30% das mortes. De acordo com uma projeção inicial, em 2015 as mortes por 

tabagismo aumentarão 50% mais do que por HIV / SIDA e representarão 10% de 

todos os óbitos no mundo (MATHERS et al., 2006). 

Estudos de prevalência em vários países estimam que até 25% da 

população acima de 40 anos poderão ter DPOC e que a maioria das informações 

disponíveis sobre prevalência, morbidade e mortalidade desta doença vem de 
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nações de alta renda. Mesmo nesses países, os dados epidemiológicos são raros e 

difíceis de colher. Estima-se que 90% das mortes por DPOC ocorrem em países de 

baixa e nos de média renda, ou seja, naqueles que se encontram em 

desenvolvimento (LOPEZ et al., 2006). 

No Brasil, o estudo PLATINO (MENEZES et al., 2005), realizado na cidade 

de São Paulo, identificou a prevalência da DPOC em 15,8% na população estudada, 

a maioria dos indivíduos nas fases iniciais da doença. No passado, pesquisas 

apuraram que a prevalência de DPOC e a mortalidade dela decorrente eram maiores 

entre os homens do que nas mulheres paulistanas, mas atualmente, os dados 

mostram que a doença atinge igualmente homens e mulheres (LINDBERG et al., 

2005; GOLD, 2011; GHOBAIN et al., 2011). 

A tríade patológica da DPOC contempla a inflamação persistente, o 

desequilíbrio protease-antiprotease e o estresse oxidativo. A doença se manifesta 

em dois fenótipos clínicos, bronquite e enfisema. Embora o tabagismo seja a 

principal causa de bronquite crônica (GOLD, 2011), outros agentes incluem-se, 

como a poluição do ar e a exposição ocupacional. Essas exposições levam à 

inalação de partículas e oxidantes, que culminam em uma patologia comum, 

independente da etiologia. Exame macroscópico do tecido pulmonar em paciente 

com bronquite crônica evidencia paredes brônquicas espessadas, com estreitamento 

luminal e obstrução mucosa ou mucopurulenta nas vias aéreas. Microscopicamente 

estes resultados correspondem à hiperplasia das células caliciformes, espessamento 

da membrana basal subepitelial, fibrose da parede brônquica e hiperplasia das 

glândulas seromucinosas subepiteliais. A infiltração inflamatória crônica e a 

metaplasia escamosa do epitélio também podem ser vistas (GHIO et al., 2008; 

FISHER et al., 2011). 

Existem vários tipos de enfisema, que têm em comum a destruição das 

paredes alveolares, com o alargamento resultante de espaços aéreos distais aos 

bronquíolos terminais. O enfisema centrolobular é o mais comumente associado ao 

tabagismo. O enfisema panlobular (panacinar) é causado pela deficiência de 

α1antitripsina (A1 ATD), um distúrbio hereditário, que envolve o cromossomo 14. 

Neste tipo de enfisema, há uma destruição generalizada do tecido alveolar, mais 

acentuada nas bases pulmonares. A histomorfologia do enfisema centrolobular e a 

da panlobular são semelhantes. Com a destruição progressiva, ocorre a formação de 
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bolhas (dilatação do espaço aéreo acima de 1 mm). Essas duas formas da doença 

são classificadas como difusas e levam à incapacidade pulmonar (GHIO et al., 2008; 

FISHER et al., 2011). 

O tabagismo tem sido considerado como importante fator de risco para o 

envelhecimento pulmonar. Ocorre apoptose da estrutura celular, epitélio alveolar e 

célula endotelial, agravada pela perda da capacidade proliferativa do pulmão doente, 

resultando em perda de tecido pulmonar e destruição deste (GHIO et al., 2008; 

FISHER et al., 2011). 

Pacientes com DPOC apresentam inflamação sistêmica refletida por 

biomarcadores, como citocinas e óxido nítrico, que aumentam ainda mais nas 

exacerbações da doença. Os níveis de citocina tornam-se maiores com a gravidade 

da doença (GHIO et al., 2008; FISHER et al., 2011). 

Nos países em desenvolvimento, combustíveis de biomassa (lenha, carvão 

vegetal, esterco de animais e restos de lavoura) são utilizados para aquecimento de 

ambientes e para cocção de alimentos em fogões rústicos. No Brasil, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística estimou em 40,9% a proporção de moradores 

rurais e em 2,6% a proporção de moradores da zona urbana que utilizam fogão a 

lenha. Revisões e metanálises evidenciam que a exposição à fumaça de biomassa é 

importante fator de risco para DPOC (RAMIREZ-VENEGAS et al., 2006; MOREIRA 

et al., 2011).  

A exposição à fumaça de cigarro ou à fumaça de biomassa inativa as 

antiproteases endógenas e pode desencadear uma resposta pulmonar aguda, que 

ativa macrófagos alveolares e promove influxo de neutrófilos para os pulmões. À 

medida que a exposição se torna crônica, há acúmulo contínuo de macrófagos, 

neutrófilos e CD8 nos pulmões. Os macrófagos e neutrófilos liberam várias 

proteases. Essas proteinases quebram componentes da matriz extracelular, fibras 

de elastina e colágeno, gerando fragmento de elastina ou peptídeo derivados do 

colágeno. Fatores genéticos também regulam a atividade da protease no pulmão. 

Isso ocasiona limitação do fluxo aéreo, aprisionamento do ar, alterações nas trocas 

gasosas e consequências sistêmicas, como comprometimento muscular esquelético, 

caquexia, cardiopatia isquêmica, falência cardíaca, osteoporose, anemia 

normocítica, diabete, síndrome metabólica e depressão (GOLD, 2011). 
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Os sintomas característicos da DPOC são crônicos e se manifestam por 

tosse e expectoração e dispneia progressiva. A tosse crônica, frequentemente, é o 

primeiro sintoma da doença e é normalmente atribuída pelos pacientes a outras 

causas. Tosse produtiva por três ou mais meses, por 2 anos consecutivos (na 

ausência de outras condições que possam explicá-la), é a definição epidemiológica 

de bronquite crônica. A dispneia é um sintoma fundamental da doença, contudo os 

termos usados para descrevê-la variam entre os indivíduos e de acordo com a 

cultura da região (GOLD, 2014). 

História de exposição a fatores de risco para a doença devem sempre fazer 

parte do diagnóstico clínico e incluem fumaça de tabaco, fumaça de cocção de 

alimentos em fogões rústicos e combustíveis para aquecimento (MOREIRA et al. 

2011). 

A espirometria, que mede volumes e fluxos inspirados e expirados, é 

necessária para o diagnóstico definitivo; a presença de VEF1/CVF < 0,70 confirma a 

limitação persistente do fluxo aéreo e, portanto, de DPOC, que é classificada em 

leve, moderada, grave e muito grave, de acordo com o VEF1 (SBPT, 2004). 

A terapia farmacológica adequada pode reduzir os sintomas, a frequência e 

a gravidade das exacerbações bem como melhorar o estado de saúde e tolerância 

ao exercício físico. As medicações broncodilatadoras são fundamentais para o 

controle dos sintomas desta doença. A terapia inalatória é a via preferencial. Em 

pacientes que fumam, farmacoterapia e reposição de nicotina podem aumentar, de 

forma confiável, as taxas de abstinência de fumar a longo prazo. O paciente que 

refere falta de ar, ao caminhar em seu próprio ritmo e em terreno plano deve ser 

conduzido para reabilitação pulmonar. Vacinação contra influenza e pneumococo 

deve ser oferecida para todo paciente com DPOC (GOLD, 2014). 

 

1.3 Justificativa 

 

A realização de estudos relacionados a causas do subdiagnóstico da 

DPOC na atenção primária faz-se necessária considerando-se que: a) há 

evidências de subdiagnóstico da DPOC especialmente grave nos países em 

desenvolvimento; b) a atenção básica deve estar apta para diagnosticar 
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problemas de maior frequência e relevância na comunidade por ser o primeiro 

contato dos usuários com o sistema de saúde; c) as pesquisas sobre o tema na 

atenção básica, ainda, não respondem a todas as questões sobre as causas 

prováveis do subdiagnóstico. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a prevalência do conhecimento sobre a DPOC e os fatores 

associados ao domínio deste conhecimento entre usuários e profissionais de saúde 

(médicos, enfermeiros e gestores) da atenção da atenção básica de uma metrópole 

da região Centro-Oeste do Brasil. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Descrever o conhecimento sobre DPOC expressos pelos usuários do SUS, 

atendidos nas unidades básicas de saúde, e dos profissionais de saúde 

(médicos, enfermeiros e gestores) da atenção básica, em uma cidade 

metropolitana da região Centro-Oeste do Brasil. 

- Identificar e discutir os potenciais fatores associados ao domínio do 

conhecimento sobre DPOC entre usuários do SUS e médicos da atenção 

primária. 

- Descrever e discutir a utilização da espirometria para o diagnóstico da DPOC na 

atenção primária. 

 

.
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3 MÉTODOS 

3.1 Tipo e local do estudo 

 

Estudo analítico, observacional, transversal, realizado nas unidades básicas 

de saúde em uma metrópole da região Centro-Oeste do Brasil. 

 

 3.2 Amostragem e tamanho da amostra 

A população estudada foi de médicos, enfermeiros, gestores de Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e usuários nelas atendidos. 

Para avaliação do domínio de conhecimento da DPOC entre os usuários das 

unidades, uma amostra de 692 sujeitos foi calculada, levando-se em consideração 

uma prevalência esperada de conhecimento sobre DPOC de 10% (SORIANO, 

2012), erro de 3% e efeito de desenho de 1,8. Foi utilizado um questionário 

estruturado, adaptado de um empregado em um estudo na Espanha e em estudos 

semelhantes (SORIANO, 2012). Inicialmente, foram colhidos dados demográficos 

incluindo história tabágica; em seguida foi perguntado aos entrevistados se eles 

conheciam o termo DPOC. Caso o desconhecessem, eram questionados sobre o 

conhecimento do termo enfisema pulmonar: aqueles que respondiam sim a qualquer 

um dos termos eram, em seguida, arguídos sobre os sintomas, fatores de risco e 

fontes de conhecimento sobre a doença. Com aqueles que respondiam não aos dois 

termos, a entrevista era encerrada. Todos os usuários foram entrevistados face a 

face pela equipe de pesquisa. Na sala de espera, em cada unidade de saúde, o 

recrutamento dos usuários foi conduzido de modo sistemático, com início à 

esquerda, seguindo o sentido do relógio, nas posições 9, 12 e 3, de modo a evitar 

recrutamento de usuários próximos ao entrevistado. 

O recrutamento de 674 usuários, 95 médicos, 62 enfermeiros e 30 gestores 

foi realizado em todos os CS (Centros de Saúde) e em 26 ─ CSF ─ do município. 

Conforme previsto no Sistema Único de Saúde do Brasil, a atenção primária é 

realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Centros de Saúde da Família 
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(CSF), localizados nos municípios. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são locais 

onde os indivíduos recebem atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, 

Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços 

oferecidos pelas UBS são: consultas médicas, injeções, curativos, vacinas, coleta de 

exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para 

especialidades e fornecimento de medicação básica.  

O atendimento de alta complexidade é realizado nos hospitais do SUS ou da 

rede conveniada. 

O sorteio das UBS participantes do estudo foi ponderado pelo número de 

médicos, cuja lista foi fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Participaram do 

estudo gestores e enfermeiros das mesmas unidades de saúde onde médicos foram 

recrutados. 

3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

a) Da população de usuários, foram incluídos homens e mulheres com idade 

≥ 40 anos; b) médicos que atendiam ambulatório de clínica geral; c) enfermeiros que 

atendiam adultos; d) gestores que tinham o cargo de diretor geral das unidades; e) 

aqueles que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 1). 

3.4 Instrumento de coleta de dados e variáveis 

Para entrevistar médicos (anexo 3), enfermeiros (anexo 3) e gestores (anexo 

3), recorreu-se a formulários com perguntas abertas e fechadas, adaptados do 

estudo de Aisanov et al. (2012). Para avaliação do conhecimento da DPOC entre os 

usuários das unidades, foi utilizado um formulário estruturado adaptado de Soriano 

et al.(2012). 

 

3.4.1 Variáveis utilizadas no formulário para usuários das Unidades de Saúde 

- Identificação da unidade de saúde (CS/CSF) 

- idade em anos 

- sexo (feminino/masculino) 

- conhecimento do termo DPOC/enfisema (sim/não) 

-  resposta esperada: sim 
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- conhecimento sobre dos sintomas DPOC/enfisema: tosse matutina 

(sim/não), sibilo/chiado (sim/não), expectoração/catarro (sim/não), 

dispneia/falta de ar (sim/não)  

resposta esperada: tosse e expectoração. (GOLD, 2011) 

conhecimento de fatores de risco da DPOC: cigarro (sim/não), fumaça de 

lenha (sim/não), outros (sim/não) 

resposta esperada: tabaco (GOLD, 2011)  

- fonte de conhecimento sobre DPOC: mídia (sim/não), rádio (sim/não), TV 

(sim/não), imprensa (sim/não), médico (sim/não), farmacêutico (sim/não), 

membro da família (sim/não), amigos com a doença (sim/não), outros da área 

de saúde (sim/não). 

 

3.4.2 Variáveis utilizadas no formulário para médicos das Unidades de Saúde: 

- identificação da unidade de saúde (CS/CSF) 

- idade em anos 

- sexo (feminino/masculino) 

- local de trabalho 

- nome da especialidade - se aplicável  

- formação: especialização (sim/não), clínica médica (sim/não), especialidade 

que não clínica geral (sim/não) 

- tempo de prática profissional em anos 

- conhecimento da prevalência de DPOC no Brasil  

resposta esperada:11 a 20% (MENEZES et al., 2005 ) 

- conhecimento satisfatório sobre a DPOC 

resposta esperada: utilização de sintomas e fatores de risco (tabaco e 

fumaça de lenha) e espirometria (GOLD, 2011) 

- conhecimento de fatores de risco: envelhecimento (sim/não), asma 

(sim/não), fumaça de fogão a lenha (sim/não), exposição ocupacional 

(sim/não), poluição do ar atmosférico (sim/não), hereditário (sim/não), fumo do 

tabaco (sim/não), tuberculose (sim/não)  

resposta esperada: tabaco e fumaça de lenha (GOLD, 2011) 

- conhecimento de doenças associadas à DPOC: osteoporose(sim/não), 

diabetes (sim/não), hipertensão arterial sistêmica (sim/não), insuficiência 

cardíaca (sim/não), catarata (sim/não), dislipidemia (sim/não) 
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resposta esperada: hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e osteoporose 

(GOLD 2011) 

- conhecimento dos exames para diagnóstico: gasometria arterial (sim/não), 

exame de sangue (sim/não), resposta ao broncodilatador (sim/não), 

radiografia de tórax (sim/não), tomografia computadorizada (sim/não), 

oximetria (sim/não), espirometria (sim/não), sintomas (sim/não) 

resposta esperada: espirometria (GOLD, 2011) 

- Razões para encaminhamento para o especialista: tratamento adequado 

só pode ser prescrito pelo especialista em doenças respiratórias (sim/não); 

paciente não respondeu à terapia (sim/não); pedidos paciente (sim/não); 

paciente necessita de terapia de oxigênio (sim/não); paciente necessita de 

reabilitação(sim/não); paciente necessita de educação especial (sim/não); 

certeza sobre o diagnóstico (sim/não). 

 

3.4.3 Variáveis utilizadas no formulário para enfermeiros das Unidades de 

Saúde 

- Identificação da unidade de saúde (CS/CSF) 

- idade em anos 

- sexo (feminino/masculino) 

- nome da especialidade – se aplicável  

- tempo de prática profissional em anos 

- conhecimento da proporção de DPOC no Brasil: 

resposta correta:11 a 20% (GOLD, 2011) 

- conhecimento de fatores de risco: envelhecimento (sim/não), asma 

(sim/não), fumaça de fogão a lenha (sim/não), exposição ocupacional 

(sim/não), poluição do ar atmosférico (sim/não), hereditário (sim/não), fumo do 

tabaco (sim/não), tuberculose (sim/não) 

resposta esperada: tabaco e fumaça de fogão a lenha (GOLD, 2011) 

- conhecimento de doenças associadas à DPOC: osteoporose (sim/não), 

diabetes (sim/não), hipertensão arterial sistêmica (sim/não), insuficiência 

cardíaca (sim/não), catarata (sim/não), dislipidemia (sim/não) 

resposta esperada: hipertensão arterial e insuficiência cardíaca (GOLD, 

2011) 
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- conhecimento de alternativas de encaminhamento na ausência de 

espirometria na unidade: outra unidade primária (sim/não), unidade 

secundária (sim/não), Unidade terciária (sim/não), Centro de Referência 

(sim/não) 

resposta esperada: unidade terciária e/ou Centro de Referência 

 

3.4.4 Variáveis utilizadas no formulário para gestores das Unidades de Saúde 

- Identificação da unidade de saúde (CS/CSF) 

- idade em anos 

- sexo (feminino/masculino) 

- nome da especialidade – se aplicável  

- tempo de prática profissional em anos 

- conhecimento da proporção de DPOC no Brasil:  

resposta esperada: 11 a 20% (GOLD, 2011) 

- conhecimento de fatores de risco: envelhecimento (sim/não), asma 

(sim/não), fumaça de fogão a lenha (sim/não), exposição ocupacional 

(sim/não), poluição do ar atmosférico (sim/não), hereditário (sim/não), fumo do 

tabaco (sim/não), tuberculose (sim/não) 

resposta esperada: tabaco e fumaça de fogão a lenha (GOLD, 2011) 

- conhecimento de doenças associadas a DPOC: osteoporose (sim/não), 

diabetes (sim/não), hipertensão arterial sistêmica (sim/não), insuficiência 

cardíaca (sim/não), catarata (sim/não), dislipidemia (sim/não) 

resposta esperada: hipertensão arterial e insuficiência cardíaca (GOLD, 

2011) 

- conhecimento de alternativas de encaminhamento na ausência de 

espirometria na unidade: outra unidade primária (sim/não), unidade 

secundária (sim/não), unidade terciária (sim/não), Centro de Referência 

(sim/não) 

resposta esperada: Unidade terciaria e/ou Centro de Referência 

- conhecimento da existência de programa de tabagismo na 

unidade(sim/não) 

resposta esperada: programa existente, segundo SMS. 
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Antes do início do estudo, foi realizado um teste-piloto, com o objetivo de 

treinar a equipe de entrevistadores e avaliar os formulários quanto à clareza e 

pertinência das perguntas.  

As entrevistas foram do tipo pessoal face a face, realizada por uma equipe de 

pneumologistas, devidamente treinada e supervisionada pela pesquisadora. Todos 

os médicos, gestores e enfermeiros foram entrevistados somente pela pesquisadora. 

Os usuários foram entrevistados por toda a equipe (três pneumologistas), incluindo a 

pesquisadora. Foi utilizado um formulário estruturado desenvolvido com base em 

uma relação fixa de perguntas previamente construídas, aplicado por meio de 

entrevista, que é entendida como técnica que envolve duas pessoas numa situação 

“face a face” e em que uma delas formula a questão e a outra a responde (GIL, 

2002). 

 

3.5 Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados no programa SPSS versão 15.0 para Windows. 

Como conhecimento satisfatório sobre a doença expresso pelos usuários, considera-

se o acerto de dois sintomas (tosse e expectoração e dispneia) e de um fator de 

risco (tabaco) para DPOC. Para os médicos, foram considerados como 

conhecimento satisfatório sobre a DPOC: a utilização de sintomas e espirometria e o 

relato de dois fatores de risco (tabaco e fumaça de lenha) como recursos para o 

diagnóstico da doença. 

A estatística descritiva foi utilizada para caracterizar o conhecimento dos 

profissionais, gestores e usuários das unidades de atenção primária. A prevalência 

do conhecimento do termo DPOC/enfisema por usuários das unidades básicas de 

saúde foi calculada utilizando-se o número de usuários que referiram ter ouvido falar 

de DPOC ou de enfisema no numerador e o número de usuários de unidades de 

saúde participantes do estudo no denominador. A prevalência de conhecimento 

satisfatório sobre a DPOC/enfisema entre usuários das unidades básicas de saúde 

foi calculada utilizando-se o número de usuários com conhecimento satisfatório 

sobre a doença no numerador e o número de usuários participantes do estudo no 

denominador. A prevalência de conhecimento satisfatório do médico sobre a DPOC 

foi calculada pela utilização do número de médicos com conhecimento satisfatório de 
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DPOC no numerador e o número de médicos participantes do estudo no 

denominador. Foram calculados intervalos de 95% de confiança para todas as 

prevalências. 

Análises bivariadas foram feitas por meio do teste de qui-quadrado, usando-

se como desfecho para usuários: a) ter ouvido falar de DPOC ou enfisema e b) ter 

conhecimento satisfatório sobre a doença. Também foi realizada análise bivariada 

para o desfecho para conhecimento satisfatório do médico. Tanto para análise de 

dados dos usuários quanto para análise de dados relativos aos médicos, as 

variáveis sexo, idade e as que apresentaram valor de p<0,10 em análise bivariada 

foram incluídas em modelo multivariado. A medida de associação ajustada foi a 

razão da taxa de incidência (incidence rate ratio ─ IRR) e seus respectivos intervalos 

de 95% de confiança, estimada pela regressão de Poisson robusto. 

Diferenças de proporções foram calculadas para descrever as diferentes 

razões de encaminhamento de pacientes a pneumologistas, de acordo com a 

especialidade médica. 

 

3.6 Aprovação ética  

 

O protocolo do presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFG, em 17/12/2012, sob o protocolo 

CEP/HC/UFG n0 067/12. 

.
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4. RESULTADOS 

Foram entrevistados 674 usuários, 95 médicos, 62 enfermeiros e 30 

gestores em 12 CS e 26 CSF nas unidades básicas de saúde em uma cidade 

metropolitana da região Centro-Oeste do Brasil, no período de maio de 2013 a 

fevereiro de 2014.  

Dos 674 usuários entrevistados, 84,3% (568 ─ IC95% 81,4─86,9) referiram 

conhecer o termo DPOC ou o termo enfisema pulmonar. Destes 9,2% (62 ─ IC95% 

7,2─11,6) relataram conhecer apenas o termo DPOC. Quanto maior a escolaridade 

dos usuários, maior chance de conhecer o termo DPOC ou o termo enfisema 

pulmonar (p<0,001). Não houve diferença estatisticamente significante no 

conhecimento do termo DPOC/enfisema em relação às variáveis idade, sexo e 

tabagismo. (Tabela 1) 

 

Tabela 1. Potenciais fatores associados ao conhecimento do termo DPOC/enfisema pulmonar 
apresentados pelos usuários atendidos nas unidades básicas de saúde em uma metrópole da 
região Centro-Oeste do Brasil, 2014. 

Variáveis 

Conhecedores do termo DPOC
a 
ou 

enfisema pulmonar Total 
p

b 

Sim Não 

n(%) n(%) n 

Faixa etária      
< 60 anos 367 (85,5%) 62 (14,5%) 429  0,229 

≥ 60 anos 201 (82,0%) 44 (18,0%) 245  
     

Sexo     

Feminino 362 (86,2%) 58 (13,8%) 420 0,079 

Masculino 206 (81,1%) 48 (18,9%) 254  
     

Escolaridade     

até 4 anos 233 (77,9%) 66 (22,1%) 299 <0,001 

5-8 anos 156 (84,8%) 28 (15,2%) 184  

9 anos e mais 179 (93,7%) 12 (6,3%) 191  
     

Tabagismo     

Sim 71 (83,5%) 14 (16,5%) 85 0,878 

Ex-fumante 187 (83,5%) 37 (16,5%) 224  

Não 310 (84,9%) 55 (15,1%) 365  
     

Total 568 (84,3%) 106 (15,7%) 674  
a 
Doença pulmonar obstrutiva crônica 

b
 Valor de p obtido pelo teste de qui-quadrado 
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A dispneia foi o sintoma mais frequentemente atribuído à DPOC, 70,6% 

(401/568). Tosse foi associada à DPOC por 2,7% (15/568) dos entrevistados. O fator 

de risco mais reportado foi o tabaco, 87,5% (497/568), seguido do fator fumaça de 

lenha, 4,9% (28/568). (Tabela 2) 

 

Tabela 2. Sintomas e fatores de risco mais relatados por usuários das unidades básicas de 
saúde, conhecedores do termo DPOC

a
/enfisema pulmonar, em uma metrópole da região 

Centro-Oeste do Brasil, 2014. 

Variáveis N % 

Sintomas mais reportados   

Dispneia 401 70,6 

Tosse 15  2,7 

Expectoração 13 2,3 

Fatores de risco mais relatados   

Tabaco 497 87,5 

Fumaça de lenha 28 4,9 

   
a 
Doença pulmonar obstrutiva crônica 

 

Os usuários que conheciam o termo DPOC ou enfisema, quando 

questionados sobre a fonte do seu conhecimento sobre a DPOC , informaram: 

47,7% (271/568)─mídia, 36,4% (207/568)─familiares com a doença, 28,5% 

(162/568)─ amigos, 23,1%(131/568)─médicos e 2,6%(15/568)─farmacêuticos. 

A prevalência de conhecimento satisfatório da doença DPOC (relato de dois 

sintomas e um fator de risco) entre os usuários das unidades de saúde foi de 16,2% 

(109/674; IC95% 13,5─19,1). Entre os indivíduos que alegaram conhecimento dos 

termos DPOC ou enfisema pulmonar, 19,2% (109/568; IC95% 16,1─22,6) tinham 

conhecimento satisfatório da doença DPOC. Após análise bivariada, houve 

relevância estatística em relação à faixa etária acima de 60 anos e a fonte de 

conhecimento, familiares (16,1%, p=0,011; e 26,1%, p= 0,002). (Tabela 3) 
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Tabela 3. Potenciais fatores associados ao conhecimento satisfatório sobre a DPOC
a
 dos 

usuários atendidos nas unidades básicas de saúde de uma metrópole da região Centro-Oeste 
do Brasil, 2014 (N=674) 

 

Conhecimento satisfatório sobre 
DPOC

a
 

n(%)   

sim não Total p
b 

Idade     
< 60 anos 59(16,1) 308(83,9) 367 0,011 

>= 60 anos 50(24,9) 151(75,1) 201  

     

Sexo     

 feminino 75(20,7) 287(79,3) 362 0,220 

 masculino 34(16,5) 172(83,5) 206  

     

Escolaridade     

 até 4 anos 47(20,2) 186(79,8) 233 0,124 

 5-8 anos 36(23,1) 120(76,9) 156  

 9 anos e mais 26(14,5) 153(85,5) 179  

     

Tabagismo     

 sim 13(18,3) 58(81,7) 71 0,959 

 ex-fumante 37(19,8) 150(80,2) 187  

 não 59(19,0) 251(81,0) 310  

     
Mídia     
 sim 47(17,3) 224(82,7) 271 0,286 

 não 62(20,9) 235(79,1) 297  

     

Médico     

 sim 32(24,4) 99(75,6) 131 0,083 

 não 77(17,6) 360(82,4) 437  

     

Farmacêutico     

 sim 5(33,3) 10(66,7) 15 0,180 

 não 104(18,8) 449(81,2) 553  

     

Familiar     

 sim 54(26,1) 153(73,9) 207 0,002 

 não 55(15,2) 306(84,8) 361  

     

Amigos     

 sim 36(22,2) 126(77,8) 162 0,246 

 não 73(18,0) 333(82,0) 406  
a 
Doença pulmonar obstrutiva crônica 

b
 Valor de p obtido pelo teste de qui-quadrado 

 
 

Após ajustamento, as variáveis, idade maior de ou igual a 60 anos e fonte de 

informação, familiares (Tabela 4) foram independentemente associadas ao 

conhecimento satisfatório apresentado pelos usuários das unidades de saúde, Não 
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houve diferença estatisticamente significante em relação às variáveis sexo, 

escolaridade e tabagismo.  

 

Tabela 4. Fatores preditivos do conhecimento satisfatório de DPOC
a
 apresentados pelos 

usuários atendidos nas unidades básicas de saúde de uma metrópole da região Centro-Oeste 
do Brasil, 2014. 

Variáveis IRR
b
 IC 95% p 

Sexo feminino 1,21 0,83-1,78 0,306 

Idade ≥ 60 anos 1,52 1,08-2,15 0,017 

Informação médica 1,31 0,91-1,87 0,142 

Informação pelos familiares 1,63 1,16-2,30 0,005 
a
 Doença pulmonar obstrutiva crônica 

b
 Obtido pela regressão múltipla de Poisson robusto 

 

 

Dentre os 95 médicos entrevistados, 55,8% (53) eram do sexo feminino e as 

medianas da idade e do tempo de prática profissional foram de 34 anos e 5 anos, 

respectivamente. Dos médicos, 29,6% tinham conhecimento da prevalência da 

DPOC, 14,7% subestimaram, e 55,7% superestimaram a prevalência da doença. 

A respeito do diagnóstico de DPOC, 29,5% dos médicos entrevistados 

tinham conhecimento satisfatório. Quanto à utilização de recursos para o diagnóstico 

da doença (sintomas e espirometria), a espirometria foi a mais citada entre todos os 

médicos (81,1%), seguida da radiografia de tórax (72,6%) e dos sintomas (51,6%). 

Trinta e sete porcento referiram a prova broncodilatadora como um recurso 

diagnóstico. Analisando-se comparativamente o percentual de utilização de sintomas 

em relação à espirometria, como instrumento para o diagnóstico de DPOC, 81,1% 

mencionaram apenas espirometria; 51,6% citaram utilizar somente sintomas e 4,2% 

não referiram nem espirometria nem sintomas. (Tabela 5) 
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Tabela 5. Prevalência e respectivos intervalos de 95% de confiança de critérios diagnósticos 
de DPOC

a
 citados por 95 médicos de unidades básicas de saúde em uma metrópole da região 

Centro-Oeste do Brasil, 2014. 

Número 
de 

médicos  
Espirometria Sintomas Fatores de risco

b
 

Prevalência 
% 

IC 95% 

28 sim sim sim 29,5 21,0-39,2 

77 sim - - 81,1 72,2-88,0 

49 - sim - 51,6 41,6-61,5 

14 sim - não 14,7 8,6-23,0 

42 não - sim 44,2 34,5-54,3 

4 não não não 4,2 1,4-9,8 
a
 Doença pulmonar obstrutiva crônica 

b
 tabaco e fumaça de lenha 

 

Quando se considerou como fator de risco somente o tabaco, o percentual de 

conhecimento satisfatório dos médicos entrevistados foi de 36,8%. 

O fator de risco tabaco foi citado por 96,8% (92/95) e a fumaça da lenha, por 

71,6% (68/95) deles, já, 29,5% (28/95) referiram tabaco e fumaça de lenha e 16,8% 

(16/95) referiram tabaco, lenha e poluição do ar como os três principais fatores de 

risco. Por fim 3,2% (3/95) não mencionaram o fator de risco tabaco e 28,4% (27/95) 

não aludiram ao fator de risco lenha. (Tabela 6) 

 

Tabela 6. Conhecimento de fatores de risco para o diagnóstico de DPOC citados por 95 
médicos de unidades básicas de saúde de uma metrópole da região Centro-Oeste do Brasil, 
2014. 

Número 
de 

médicos  

Fatores de risco 

% IC 95% 
Tabaco  Fumaça de lenha Poluição do ar 

92 sim - - 96,8 91,7-99,2 

68 - sim - 71,6 61,9-80,0 

28 sim sim - 29,5 21,0-39,2 

16 sim sim sim 16,8 10,3-25,4 

 

Análise bruta do conhecimento satisfatório sobre diagnóstico de DPOC 

mostra que médicos do sexo feminino, com menor idade e sem qualquer 

especialidade apresentaram melhor conhecimento. (Tabela 7) 
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Tabela 7. Potenciais fatores associados ao conhecimento satisfatório sobre diagnóstico de 
DPOC

a
 de médicos de unidades básicas de saúde em uma metrópole da região Centro-Oeste 

do Brasil, 2014. 

Variáveis 

Médicos com conhecimento 
satisfatório Total p

b
 

sim % não % 

Sexo       

masculino 8 19,0 34 81,0 42 0,047 

feminino 20 37,7 33 62,3 53  

Conhece prevalência       

Sim 11 39,3 17 60,7 28 0,175 

Não 17 25,4 50 74,6 67  

Especialização       

sem especialidade 17 47,2 19 52,8 36 0,002 

clínico geral 5 29,4 12 70,6 17  

outra especialidade 6 14,3 36 85,7 42  

       

Mediana da idade (mín-máx) 32 25-61 35 24-74 67 (24-74) 0,042 

Mediana de tempo de prática em anos 5 0-27 8 0-43 13 (0-35) 0,060 

       
a
 Doença pulmonar obstrutiva crônica 

b
 Obtido pelo teste de qui-quadrado 

 

O único fator que foi preditor do conhecimento satisfatório sobre DPOC entre 

médicos foi não ter especialização. (Tabela 8) 

 

Tabela 8. Fatores preditivos do conhecimento satisfatório sobre DPOC
a
 de médicos de 

unidades básicas de saúde em uma metrópole da região Centro-Oeste do Brasil, 2014. 

Variáveis IRR IC 95% p
b
 

Sexo feminino 0,57 0,29-1,14 0,110 

Idade 0,96 0,88-1,05 0,392 

Tempo de prática 1,03 0,94-1,13 0,490 

Clínico geral 1,91 0,66-5,53 0,233 

Médico sem especialização 2,93 1,04-8,29 0,043 
a
 Doença pulmonar obstrutiva crônica 

b
 Obtido pela regressão múltipla de Poisson robusto 

 

 

As comorbidades mais frequentes à DPOC relatadas pelos médicos foram: 

hipertensão arterial e insuficiência cardíaca (62%); osteoporose (17,9%); doenças 

cardiovasculares e osteoporose (9,5%). 

Quando questionados sobre as consequências a longo prazo das 

exacerbações da DPOC, 74,7% (71/95, IC95%─ 65,3─82,7) responderam que as 

principais seriam declínio da função pulmonar e aumento da mortalidade. 



Resultados 39 

Em relação ao acesso aos exames para diagnóstico da DPOC, 7,4% dos 

médicos disseram ter acesso fácil à espirometria, 46,3% (44) à radiografia de tórax, 

3,2% (3) à gasometria e 5,3% (5) à oximetria de pulso.  

As razões mais frequentemente citadas pelos médicos para encaminharem 

um paciente para o pneumologista foram: não resposta à terapia prescrita (86,3%), 

paciente com necessidade de oxigenioterapia (64,2%), reabilitação pulmonar (54,7) 

e incerteza diagnóstica (45,3%). (Tabela 9). 

Foi estatisticamente significante a associação entre encaminhamento por não 

resposta à terapêutica e médicos clínicos gerais; necessidade de tratamento 

especializado e de educação especial sobre DPOC e médicos de outras 

especialidades. (tabela 9). 

 

 
Tabela 9. Razões para encaminhamento dos pacientes com DPOC

a
 para pneumologistas, 

citadas pelos médicos de unidades básicas de saúde em uma cidade da região Centro-Oeste 
do Brasil, 2014. 

Variáveis 

Médicos 

Total (%) p
b
 Clínico geral 

N=17 

Outra 
especialidade 

N=42 

Sem 
especialidade 

N=36 

n % n % n % 

Não resposta a terapia 17 100,0 32 76,2 33 91,7 82(86,3) 0,049 

Necessidade de tratamento 
especializado  

4 23,5 11 26,2 3 8,3 18(19,0) 0.040 

Pedido do paciente 6 35,3 15 35,7 6 16,7 27(28,4)  

Terapia com oxigênio  11 64,7 24 57,1 26 72,2 61(64,2)  

Reabilitação pulmonar 12 70,6 21 50,0 19 52,8 52(54,7)  

Educação especial sobre a 
DPOC 

7 41,2 18 42,9 6 16,7 31(32,0) 0,015 

Incerteza diagnóstica 9 52,9 16 38,1 18 50,0 43(45,3)  
a
 Doença pulmonar obstrutiva crônica 

b
 Obtido pelo teste de qui-quadrado 

 

Dentre os 62 enfermeiros entrevistados, 6,5% (94) acertaram a prevalência 

esperada da DPOC; 61,0 % (38) conheciam dois fatores de risco (tabaco e fumaça 

de lenha); 96,8% (60) referiram apenas tabaco e 61,3% (38) citaram apenas fumaça 

de lenha. Em relação ao reconhecimento das doenças associadas, o relato de 

hipertensão arterial (60,5%) e de insuficiência cardíaca (60,9%) apresentou 
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relevância estatística em relação às outras doenças (p=0,024 e p=0,013 

respectivamente). No grupo total de enfermeiros, 63,0% (39) fizeram o 

encaminhamento para locais corretos de realização de espirometria. (Tabela 10) 

 

Tabela 10. Dados demográficos e variáveis relacionadas ao conhecimento de DPOC de 
enfermeiros de unidades básicas de saúde em metrópole da região Centro-Oeste do Brasil, 
2014. 

Variáveis n. % 

 

Sexo 

  

masculino 4 6,5 

feminino 58 93,5 

Fatores de risco para DPOC 

Tabaco 

  

     Sim 60 96,8 

     Não 2 3,2 

Fumaça fogão a lenha   

     Sim 38 61,3 

     Não 24 38,7 

Doenças associadas   

Hipertensão   

    Sim 38 61,3 

    Não 24 38,7 

Insuficiência cardíaca   

   Sim 46 74,2 

   Não 16 25,8 

Osteoporose   

   Sim 3 4,8 

   Não 59 95,2 

   

Mediana da IDADE (mínimo-máximo) 39 25-61 

Mediana do tempo de prática (mínimo-máximo) 12 1-37 

   

 

 

Na coleta de dados com os gestores, foram entrevistados 30 profissionais, 

dos quais 48,3%(15) tinham formação na área da saúde. Apresentavam mediana de 

idade de 42,5 anos (24-60) e mediana de tempo de prática como gestor de 4 anos 

(0-20). Quando questionados sobre a realização de relatórios estatísticos sobre 
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DPOC nos locais em que trabalhavam, todos referiram não haver dados estatísticos 

sobre a doença nessas unidades. Em relação ao relato de prevalência de DPOC, 

6,4% (2) referiram a resposta esperada, 13,0% (4) subestimaram, 54,8% (17) 

superestimaram a prevalência, enquanto 25,8% (8) declararam não saber a 

resposta. Todos identificaram tabaco como fator de risco, enquanto 64,5% (20) 

identificaram também fumaça de lenha como um desses fatores. Cinquenta e um por 

cento disseram haver programas de cessação do tabagismo nas unidades por eles 

geridas e 74,2% (23) relataram o encaminhamento correto para a realização de 

espirometria. Quando questionados sobre qual a proporção dos pacientes com 

DPOC atendidos na unidade que não tinham acesso ao tratamento prescrito pelo 

médico, 86,6% (25) responderam não saber qual seria essa proporção. (Tabela 11) 

 

Tabela 11. Dados demográficos e variáveis relacionadas ao conhecimento de DPOC dos 
gestores de unidades básicas de saúde em uma metrópole da região Centro-Oeste do Brasil, 
2014. 

Variáveis n. % 
 

 Sexo 
  

masculino 
7 23,3 

feminino 
23 76,7 

 

Fatores de risco para DPOC 
Tabaco   

  Sim 
30 100,0 

  Não 
0 0,0 

Fumaça fogão a lenha   

  Sim 
20 66,7 

  Não 
10 33,3 

Doenças associadas 
Hipertensão   

  Sim 
16 53,3 

  Não 
14 46,7 

Insuficiência cardíaca   

  Sim 
20 66,7 

  Não 
10 33,3 

Osteoporose   

  Sim 
3 10,0 

  Não 
27 90,0 

Mediana da IDADE (mínimo-máximo) 
42,5 24-60 

Mediana do tempo de prática (mínimo-máximo) 
4 0-20 
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5. DISCUSSÃO 

Este estudo foi realizado em unidades de atenção básica de saúde, mediante 

entrevista com profissionais de saúde e usuários, com objetivo de analisar o 

conhecimento sobre DPOC e fatores associados a esse conhecimento. 

Os dados do presente estudo revelaram, na população de usuários estudada, 

sem distinção quanto a ter ou não sintomas ou diagnósticos prévios de DPOC, um 

percentual de conhecimento do termo de 9,2% e uma associação positiva deste 

conhecimento com o nível de escolaridade. Esses achados sugerem que a 

educação em saúde deve ser enfatizada em pessoas de menor escolaridade e o 

termo enfisema deve ser utilizado como sinônimo e paulatinamente substituído pelo 

termo DPOC, nas ações de educação em saúde. Além disso, observou-se que a 

falta de conhecimento não diferiu quanto ao sexo, idade e hábito tabágico, 

colocando a população de risco (tabagista) com o mesmo nível de desconhecimento 

do termo DPOC. 

Vários autores têm relatado a falta de conhecimento da população acerca da 

DPOC, como uma doença respiratória. Walker et al. (2010) salientam que avaliar o 

conhecimento sobre esta doença foi um desafio, porque nem todas os indivíduos da 

sua amostra tinham conhecimento da terminologia doença DPOC ou doença 

pulmonar obstrutiva crônica (esses termos eram completamente desconhecidos por 

13% da população do estudo). Miravitlles et al. ( 2006) e Soriano et al. ( 2012) 

encontraram, em pessoas sintomáticas da população geral, percentuais de 

conhecimento do termo DPOC de apenas 17,0 % e 8,6 %, respectivamente. Roche 

et al. (2011) encontraram em seu estudo sobre conhecimento e percepção da 

DPOC, na população geral, que, nos indivíduos de risco para a doença, somente 8% 

declararam conhecer o termo DPOC enquanto 69% conheciam o termo enfisema. 

Somente 66% da população associavam o termo DPOC a doenças respiratórias.  
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No presente estudo também constatou-se uma baixa prevalência de 

conhecimento satisfatório da doença DPOC entre os usuários das unidades de 

saúde. Observou-se, ainda, que, mesmo entre aqueles que se diziam conhecedores 

do termo DPOC ou enfisema, houve baixo percentual de conhecimento da doença. 

Entre as variáveis analisadas, apenas a relativa à idade ≥ 60 anos relacionou-se 

com maior conhecimento da DPOC, o que foi semelhante aos estudos de Walker et 

al. (2010) e Soriano et al. (2012). 

Outros autores têm procurado averiguar a prevalência do conhecimento sobre 

esta doença, seja na população geral, seja entre fumantes sintomáticos. Dos 

estudiosos podem-se citar: Miravitlles et al. (2006), que relataram diminuição do 

conhecimento com o avançar da idade; Hernandes et al. (2009), que entrevistaram 

pacientes com DPOC no Canadá e encontraram entre eles desconhecimento das 

causas, sintomas e tratamento; Walker et al. (2010), os quais constataram, nas 

amostras estudadas, que 60% dos indivíduos com risco para DPOC sabiam pouco 

ou quase nada sobre a doença; Sayiner et al. (2012) apuraram conhecimento 

insuficiente mesmo em indivíduos com sintomas respiratórios e Soriano et al. (2012) 

referiram, em estudo realizado na Espanha, na população geral, percentuais de 

desconhecimento sobre a doença da ordem de 73,7 a 91,0%. 

Estudando as variáveis preditoras de conhecimento, Walker et al. (2010) e 

Soriano et al. (2012) correlacionaram maior percentual de conhecimento da DPOC à 

maior faixa etária; Sayiner et al.(2012), a pessoas com nível de escolaridade médio 

ou mais alto. 

No estudo ora relatado, os sintomas da DPOC foram sistematicamente 

indagados. A dispneia foi o sintoma mais frequentemente citado pelos usuários, e a 

tosse e expectoração referidas por uma minoria.  

Esses achados são concordantes com os dados encontrados no estudo de 

Soriano et al. (2012), no qual os sintomas mais relatados foram dispneia (81,1%), 

tosse (29,0%) e expectoração (10,6%). A dispneia pressupõe um estágio mais 

avançado de doença, além de ser comum a várias nosologias. A tosse e 

expectoração são sintomas que aparecem mais precocemente na DPOC e mais 

auxiliam no diagnóstico precoce, portanto, ênfase a estes sintomas deve ser dada 

na educação em saúde (GOLD, 2014). 
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No presente estudo, a maioria dos entrevistados citou o tabaco como fator de 

risco para DPOC. Fumaça de lenha foi reconhecida como fator de risco por menos 

de 5% dos entrevistados. Em uma região onde o hábito de cozinhar em fogões a 

lenha é ainda relevante, a exposição à fumaça de lenha é um fator de risco 

importante (MOREIRA et al., 2011). Desse modo, essa informação deve ser 

efetivamente repassada para os profissionais de saúde e à população em geral, 

mediante programas de educação continuada, objetivando-se diminuir o 

subdiagnóstico da DPOC em não fumantes. 

Diversos autores procuram sistematicamente, em seus estudos, avaliar o grau 

de reconhecimento de fatores de risco pela população em geral: Bednarek et al. 

(2008) encontrou mulheres (52%) diagnosticadas com DPOC, as quais nunca 

haviam fumado, mas declararam o hábito de cozinhar com carvão e madeira, entre 

outros; Miravitlles et al. (2006), Roche et al. (2011), Roselló et al. (2011) e Soriano et 

al. (2012) revelaram que a maioria dos indivíduos entrevistados identificou o tabaco 

como fator de risco; já Sayiner et al. (2012) observaram que 19% dos seus 

entrevistados não reconheceram tabaco como um desses fatores.  

No presente estudo, as fontes de conhecimento mais importantes entre os 

indivíduos que apresentaram conhecimento satisfatório sobre a doença foram a 

mídia e os familiares com a doença. Foi encontrado no presente trabalho 

concordância com os estudos de Miravitlles et al. (2006) e Soriano et al. (2012), 

autores que também constataram a mídia como uma das principais fontes de 

informação. Provavelmente, os achados do presente estudo difiram dos encontrados 

por Baar et al. (2005) e Sayiner et al. (2012), devido ao fato de que os trabalhos 

desses pesquisadores foram realizados em indivíduos com suspeita clínica ou 

diagnóstico firmado de DPOC, os quais já haviam sido vistos por médicos.  

Diante de tão baixo domínio do conhecimento sobre a doença pela população 

em geral, sendo a mídia a fonte mais frequente de informações, aduz-se que seu 

potencial é subutilizado. Considerando-se que, na população alvo do presente 

estudo, há indivíduos com risco para a doença (idade acima 40 anos e 54,3% de 

fumantes e ex-fumantes), esperava-se que o médico tivesse uma participação maior 

como veiculador de informações e que pudessem ter contribuído na prevalência do 

conhecimento da DPOC. 
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Entre trabalhos referentes a esta questão, encontram-se os de SAYINER et 

al. (2012) e BAAR et al. (2005). Neles a maioria dos pacientes com suspeita de 

DPOC entrevistados (66,6% e 77% respectivamente) relatou ter recebido 

informações sobre a DPOC de seu médico; outros autores, como Miravitlles et al. 

(2006) e Soriano et al. (2012), observaram que, para a população em geral, a maior 

fonte de informação sobre DPOC foi a mídia (47% e 39,8% respectivamente).  

No estudo ora relatado, constatou-se um baixo conhecimento da doença entre 

os médicos que atendiam ambulatório de clínica médica nas unidades de atenção 

primária pesquisadas. Mesmo quando se excluíu o fator de risco fumaça de lenha do 

critério de conhecimento, houve apenas um pequeno aumento no percentual de 

médicos com este conhecimento.  

Esse resultado não difere dos encontrados por vários autores. Eles têm 

demonstrado que, em diversos países, há baixa prevalência de conhecimento entre 

os médicos da atenção básica. Entre os pesquisadores, estão Walters et al. (2011); 

Hammers et al. (2006); Tinkelman et al. (2007); Vandevoorde et al. (2007); Yawn et 

al.( 2008); Desalu et al. (2009); Price et al. (2010); Salinas et al. (2011); Bertella et al. 

(2013); José, (2013). Dentre os fatores citados para explicar este fato, segundo 

alguns desses autores, estão: falta de informação direcionada e de educação 

continuada, especificamente para médicos da atenção básica; limitado alcance e 

aplicação das diretrizes de DPOC nesta área da atenção à saúde; baixa percepção 

da importância e indicação do uso da espirometria. Possivelmente esses fatores 

também influenciem a baixa prevalência de conhecimento satisfatório constatada na 

presente pesquisa, o que pode contribuir para o percentual de subdiagnóstico da 

doença, já detectado na região, por Queiroz et al. (2012). 

No presente estudo, os médicos com conhecimento satisfatório sobre o 

diagnóstico tinham o seguinte perfil: sexo feminino, menor idade e sem qualquer 

especialidade. Alguns estudos também têm demonstrado a relação do domínio 

desse conhecimento com um perfil de médicos com menor tempo de prática na 

profissão (HAMERS et al, 2006) e mais jovens (SALINAS et al, 2011). 

Provavelmente isso se deva ao maior nível de atualização teórica dos mais jovens 

em clínica médica, e, por outro lado, ao maior foco dos especialistas nas diretrizes 

das doenças inerentes às suas especialidade. 
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Estudos ao redor do mundo têm sido realizados na tentativa de analisar a 

prevalência do conhecimento médico e apreender as variáveis associadas que 

possam, isoladamente ou em conjunto com outros fatores, ser as responsáveis pelo 

alto índice de subdiagnóstico desta doença. Entre os estudos, podem-se citar o 

multicêntrico de Aizanov et al. (2012), com o qual observaram que a grande maioria 

dos médicos clínicos gerais da Argentina, Taiwan e China não tinha qualquer ideia 

da prevalência da DPOC. Nesses estudos observou-se que, no Brasil, 44% dos 

médicos estimavam uma prevalência de DPOC acima de 15%. No presente estudo 

apurou-se também que 29,6% dos médicos entrevistados relataram a prevalência 

esperada (11-20%), 55,7% superestimaram o percentual e 14,7% subestimaram. 

Conclui-se que a maioria dos médicos tem percepção da alta prevalência da doença, 

o que, contudo, não tem assegurado impacto positivo na redução do subdiagnóstico. 

Nesta pesquisa, analisando-se os recursos citados como os mais utilizados 

pelos médicos para o diagnóstico da DPOC, constataram-se em ordem de 

frequência os seguintes: espirometria (81,1%), radiografia de tórax (72,6%) e 

sintomas (51,6%). Apenas 37% dos entrevistados referiram a prova broncodilatadora 

como uma ferramenta diagnóstica. Isso sugere que 63% desconhecem que a falta 

de reversibilidade é um recurso adicional para o diagnóstico espirométrico da 

doença (GOLD, 2014). A frequência adequada de solicitação da espirometria, que 

poderia diminuir a prevalência do subdiagnóstico, dissociada de outros elementos de 

diagnóstico, como os sintomas, pode não resultar neste desfecho.  

A utilização da espirometria como recurso diagnóstico na DPOC tem sido 

investigada por vários autores. Kaminsky et al. (2005) avaliaram o conhecimento 

geral e o uso da espirometria entre médicos da atenção primária e detectaram que 

somente 50% tinham realizado espirometria. Yawn et al (2008) observaram que três 

quartos dos participantes referiram uso da espirometria para o diagnóstico da 

doença, o que foi concordante com o presente estudo. Bednarek et al. (2008) 

aferiram o percentual de diagnóstico da DPOC na atenção primária, por meio da 

detecção de casos novos, e encontraram que a doença foi em grande parte 

subdiagnosticada, quando não se utilizava a espirometria. Aizanov et al. (2012) 

salientaram que um achado consistente em todos os países avaliados foi a 

subutilização da espirometria (mediana 26%). Nesse estudo de Aizanov, no Brasil, a 

espirometria apareceu como segundo principal instrumento (34%). 
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Observou-se na presente pesquisa, que a radiografia superou sintomas como 

recurso para diagnóstico, citado pelos médicos entrevistados. No Brasil a radiografia 

de tórax é um exame de fácil acesso e está associada ao diagnóstico de 

pneumopatias, o que pode explicar a alta frequência de solicitações observadas. No 

estudo de Yawn et al. (2008), 67% dos médicos relataram uso dos sintomas para 

diagnóstico de DPOC e 61%, da radiografia de tórax. 

Bertella et al. (2013) constataram que os clínicos gerais solicitaram mais 

radiografias que espirometria (99,0% x 74%), conduta que persistiu após programas 

de educação continuada. 

Embora o presente estudo não tenha indagado sobre a utilização da diretrizes 

para DPOC, da Sociedade Brasileira de Pneumologia ─ GOLD ─, pode-se inferir que 

29,5% dos médicos (aqueles que demonstraram conhecimento satisfatório) estavam 

de acordo com as diretrizes e os demais 70,5% não estavam. Em contraposição, a 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) sugere que as diretrizes 

sejam simplificadas e divulgadas em larga escala, na atenção básica. (SBPT, 2012) 

Vários autores relatam que a aderência dos médicos clínicos gerais às 

diretrizes para DPOC é insatisfatória (BERTELLA et al., 2013; AIZANOV et al., 2012; 

CABANAS et al., 1999). Barreiras para adesão são aventadas no estudo de 

Cabanas (1999), quais sejam: falta de conhecimento da existência das diretrizes, 

falta de familiaridade em virtude de acesso casual, falta de aceitação e de 

perspectiva de resultados, dificuldades de compreensão e na utilização na prática 

diária. 

Quanto aos fatores de risco, neste estudo, o mais relatado também foi o 

tabaco (96,8%), sendo seguido pelo fator fumaça de lenha (71,6%). Na região do 

estudo, o uso de fogão a lenha para cozinhar ainda é relativamente frequente, sendo 

importante o reconhecimento por parte dos médicos deste relevante fator de risco 

(MOREIRA et al., 2011; GOLD, 2014).  

Vários autores destacam a importância do reconhecimento pelos médicos, na 

atenção primária, do tabaco como fator de risco para DPOC. Kaplan et al. (2004), 

Stratelis et al. (2004), Hamers et al. (2006), Vandervoorde et al. (2007), Ulriket al. 

(2011), Aizanov et al. (2012), Bertella et al. (2013), Tinkelman et al. (2007) ponderam 

que, apesar do notório reconhecimento pelos médicos do tabaco como fator de risco 
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para DPOC em indivíduos acima de 40 anos, é provável que muitos deles ainda não 

estejam plenamente conscientes da importância dos sintomas associados aos 

fatores de risco como recursos diagnósticos, contribuindo dessa maneira para o 

subdiagnóstico da doença.  

No presente estudo, a associação de doenças cardiovasculares com DPOC 

foi relatada pelos médicos entrevistados, com mediana frequência. Ao contrário, a 

osteoporose teve baixa frequência. Nota-se, desta maneira, que os médicos 

entrevistados têm percepção da associação dessas doenças com a DPOC. No 

entanto, devem ser alertados, por meio de programas de educação continuada, da 

necessidade de procura sistemática de osteoporose, principalmente nos pacientes 

com índice de massa corpórea diminuído e baixo teor de gordura (GOLD, 2014). 

Bednarek et al. (2008) referem, em seu estudo, que pacientes com limitação do fluxo 

aéreo têm um alto risco de doenças associadas, como doença arterial coronariana e 

acidente vascular cerebral, e que uma grande proporção dos pacientes com DPOC 

morrem de doenças não pulmonares. Estes autores ressaltam que o diagnóstico 

precoce e o tratamento dessas comorbidades melhoram o prognóstico e a sobrevida 

dos pacientes. 

A DPOC frequentemente coexiste com outras doenças que, quando não 

diagnosticadas e adequadamente tratadas, podem ter um significativo impacto no 

prognóstico da doença. As comorbidades são frequentes em pacientes com DPOC, 

incluindo a doença cardiovascular, disfunção músculo-esquelético, síndrome 

metabólica, osteoporose, depressão e câncer de pulmão. Osteoporose e depressão 

são importantes comorbidades, mas são frequentemente subdiagnosticadas. 

Levando-se em conta que podem ocorrer em pacientes com leve, moderada e grave 

limitação ao fluxo aéreo e influenciar na mortalidade e hospitalizações 

independentemente, as comorbidades, se presentes, devem ser ativamente 

procuradas e tratadas apropriadamente (GOLD, 2014). 

Na investigação ora relatada, dentre os médicos entrevistados e questionados 

sobre as consequências, a longo prazo, das exacerbações da DPOC, 74,7% 

responderam que as principais seriam declínio da função pulmonar e aumento da 

mortalidade. Este achado é expressivo por evidenciar que estes médicos, na sua 

maioria, por terem consciência das consequências das exacerbações, podem atuar 

na otimização do tratamento e no prognóstico da doença. 
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De acordo com estudo de Aizanov et al. (2012), na maioria dos países, 

histórias de exacerbações não foram referidas como um fato relevante para início do 

tratamento nem como condição importante. Isso ocorreu com a maioria dos 

entrevistados, no Japão, Hong Kong e África do Sul. Os autores ponderam que, 

provavelmente, exista uma ausência universal da compreensão do que seja a DPOC 

exacerbada e não seja dada muita importância a esta situação clínica. Sundblad et 

al. (2008) cogitaram que uma razão para o subdiagnóstico pode ser a maioria dos 

pacientes com DPOC leve procurar atendimento devido a uma exarcebação aguda e 

os médicos nem sempre estão cientes desta condição de base, ou a percebem. 

No estudo ora apresentado, dentre as razões para encaminhar um paciente 

para o pneumologista, encontraram-se: não resposta à terapia prescrita (86,3%), 

incerteza diagnóstica(45,3%), necessidade de reabilitação pulmonar (54,7%) e 

oxigenioterapia domiciliar (64,2%). Com base nesses resultados, pode-se inferir que 

existe um certo grau de percepção desses médicos quanto a outras possibilidades 

de tratamento que não as medicamentosas. Seriam, entretanto, necessários mais 

estudos para avaliar quais medicações estão sendo prescritas e qual o percentual 

de não resposta, uma vez que um dos principais motivos de encaminhamento de 

pacientes ao especialista foi a resposta inadequada à terapia. Já Yawn et al. (2008) 

referiram que o grau de encaminhamento para reabilitação pelos médicos foi muito 

baixa. 

Entre as atribuições e competências dos profissionais de enfermagem da 

estratégia de saúde da família está orientar, juntamente com os demais membros da 

equipe, o paciente e familiares sobre o controle ambiental e a exposição aos fatores 

de risco, entre outras funções (BRASIL, 2010). Dessa forma, há de se entender a 

necessidade de participação ativa do profissional de enfermagem no processo ativo 

saúde-doença da DPOC.  

Os resultados do presente estudo mostram que o conhecimento correto da 

prevalência de DPOC era desconhecido pela maioria dos enfermeiros entrevistados, 

embora houvesse um reconhecimento aceitável dos dois principais fatores de risco 

(tabaco e fumaça de lenha) e da importância das doenças associadas, tais como 

hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. Dos entrevistados, 95,1% relataram 

encaminhamento de fumantes aos programas de cessação de tabagismo, o que, 

provavelmente, demonstre a percepção deste grupo quanto à importância da 
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prevenção da doença. Possivelmente, a contribuição e participação já bem 

fundamentada da enfermagem na prevenção de outros grupos de doenças crônicas, 

como o diabetes e a hipertensão arterial, tenham sido a base do reconhecimento 

dos fatores de risco e doenças associadas à DPOC, o que reforça a utilidade de 

programas de educação continuada para esse importante grupo de profissionais. 

Zwar et al. (2008) realizaram um estudo em que a enfermagem, em parceria 

com médicos clínicos gerais , desenvolveu planos de cuidados para pacientes. Os 

autores concluíram que houve melhoria na qualidade de vida dos pacientes, 

satisfação destes e redução das hospitalizações e dias de internação. Os autores 

supramencionados investigaram o conhecimento de enfermeiros sobre a DPOC e 

deduziram que existe uma baixa percepção dos profissionais de enfermagem sobre 

a DPOC, no que se refere ao conhecimento epidemiológico da doença.  

No presente estudo, no tocante aos gestores, aferiu-se que 48,3% deles 

tinham formação na área da saúde, uma mediana de idade mais alta, eram 

predominantemente do sexo feminino e tinham menos de 10 anos de prática. A 

maioria dos entrevistados subestimou a prevalência da DPOC e referiu não haver 

dados estatísticos sobre esta doença em suas unidades. O fato de ser uma 

enfermidade que pode ser prevenida na maioria dos casos, de seu custo ser elevado 

para os sistemas de saúde e de provocar incapacitação de muitos pacientes lhe 

confere um papel de destaque dentre as doenças crônicas e a torna um sério 

problema de saúde pública (DPOC, 2012).  

Entre os gestores, no que se refere à identificação dos fatores de risco para 

DPOC, foi relevante o reconhecimento, além do tabaco, da fumaça de lenha. Apesar 

do evidente conhecimento dos fatores de risco por estes profissionais, apenas 

51,6% relataram haver programas de cessação do tabagismo nas unidades por eles 

geridas. Mais estudos devem ser realizados para identificar as causas desta 

escassez assim como as ações necessárias para retificar esta situação.  

A maioria dos gestores referiu não saber qual seria a proporção de pacientes 

com DPOC atendidos na unidade os quais não tinham acesso ao tratamento 

prescrito pelo médico. Faz-se necessário, portanto, criar nas unidades um 

mecanismo de monitoramento, para acompanhar os pacientes e orientá-los sobre o 

uso de medicamentos (SBPT, 2012). 
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Nesta investigação, não foram encontrados nas fontes bibliográficas 

consultadas estudos sobre o conhecimento da DPOC pelos gestores na atenção 

básica. Isto impossibilitou a análise comparativa.  

Considerando que a atenção básica é o primeiro contato dos usuários com o 

sistema público de saúde, esta deve estar preparada a manejar os problemas de 

maior frequência e relevância presentes na comunidade (FERREIRA, 2013). As 

atividades dos profissionais das equipes da atenção primária/saúde da família 

devem ser desenvolvidas tendo como princípios o acesso universal e a integralidade 

do cuidado, conforme as necessidades de saúde da população atendida. (BRASIL, 

2010). 

Considerou-se como uma possível limitação do presente estudo a utilização 

de apenas um formulário,  para coleta de dados, ao invés de avaliar paralelamente, 

por meio de fichas de atendimento de cada médico, características da condução do 

atendimento dos seus pacientes com DPOC ou com a suspeita da doença. O 

procedimento adotado poderia levar a influências subjetivas, entretanto o fato de a 

própria pesquisadora, pneumologista, ter entrevistado cada médico minimiza essa 

condição. 

Quanto aos pontos relevantes deste trabalho, pode-se enumerar: constituir o 

um dos únicos estudos sobre conhecimento da DPOC na população geral e entre 

profissionais de saúde no Estado de Goiás e no Brasil; ter incluído gestores de 

unidades de saúde; utilizar entrevistas face a face, que foram feitas por 

pneumologistas, ao invés de entrevistas online, como em vários estudos; ter sido 

realizado na população em geral, importante alvo para educação em saúde; ter 

apontado possíveis causas de subdiagnóstico da DPOC, o qual já foi detectado na 

região Centro-Oeste; alcançar resultados que podem auxiliar os gestores de saúde a 

executarem projetos de intervenção que aumentem a taxa de diagnóstico e de 

tratamento precoces da DPOC, por meio da melhoria da prevalência do 

conhecimento satisfatório sobre a doença. 
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6. CONCLUSÕES 

O termo DPOC é desconhecido pela maioria dos usuários entrevistados; a 

prevalência do conhecimento da doença entre eles foi baixa. Entre os profissionais 

de saúde, o conhecimento sobre a prevalência da doença é insatisfatório; entre os 

usuários, possuir conhecimento sobre DPOC está associado à idade maior de ou 

igual a 60 anos e a fonte de informação, a familiar. Entre os médicos, o domínio de 

conhecimento sobre DPOC é associado ao sexo feminino, idade mais baixa e não 

ser especialista; o percentual de citação da espirometria, como recurso para 

diagnóstico, foi alto, em detrimento dos sintomas e fator de risco fumaça de lenha, o 

que contribuiu para a baixa da prevalência de conhecimento satisfatório entre os 

médicos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O maior incentivo para realização deste estudo foi a dissertação de Mestrado 

desta pesquisadora, com a qual se verificou um alto índice de subdiagnóstico da 

DPOC na atenção básica de saúde, apontando a necessidade de investigar suas 

causas. 

A viabilização deste estudo passou por várias etapas, iniciando-se pela 

autorização da Secretaria Municipal de Saúde para sua realização, com coleta de 

dados qualitativos e quantitativos sobre o funcionamento de cada unidade de saúde 

e sobre os profissionais que nelas atuam. De posse dessa autorização, o protocolo 

do estudo foi epidemiologicamente estruturado. Foi possível à pesquisadora, nesta 

etapa do estudo, entender a estrutura de funcionamento da atenção básica local e 

compreender a importância da integração entre a universidade, origem da equipe e 

os serviços públicos de saúde.  

Durante a coleta de dados, deparou-se com dificuldades, como: consideráveis 

distâncias até as unidades, longas horas de espera para realização das entrevistas, 

necessidade de retornar às unidades várias vezes, para ter acesso a todos os 

profissionais. Observou-se problemas de estrutura física e falta de recursos, de 

segurança pessoal e patrimonial, o que deixava a equipe sobremaneira apreensiva. 

O contato com os profissionais de saúde foi acolhedor e gratificante. Reforçou 

a necessidade de maior aproximação da universidade com as unidades de saúde, 

para troca de experiências e transmissão de conhecimentos acadêmicos, gerados 

naquela instituição, o que é um pressuposto desta tese. 

Apesar de todas as dificuldades, o estudo alcançou os principais objetivos e 

certamente poderá servir de base para novas pesquisas sobre o tema e gerar ações 

de prevenção e diagnóstico desta importante doença. 
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9. APÊNDICES 

 

9.1 APENDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

9.1.1- Profissionais de saúde da Atenção básica- 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), em uma 

pesquisa intitulada CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO 

BÁSICA DESAÚDE SOBRE ADOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. 

Esta doença também é conhecida como ENFISEMA ou BRONQUITE CRONICA 

e pode aparecer naquelas pessoas que fumam ou que trabalham com fogão a 

lenha. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

participar do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

das vias é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você 

não será penalizado (a) de forma alguma. Se aceitar participar e retirar seu 

consentimento em qualquer momento, não será prejudicado. Em caso de dúvida, 

você pode procurar a Dra. Maria Conceição C.A.M. Queiroz - F: 96118473 ou ainda 

o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital as Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás pelo telefone (62) 32698338, Sra. Marlene ou Sr. José Mário.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

PROCEDIMENTOS: A pesquisa, caso você aceite participar será realizado nas 

seguintes etapas: 
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- na primeira etapa, você responderá a um questionário com questões gerais 

sobre o seu conhecimento da DPOC no que se refere a diagnóstico, tratamento e 

dificuldades na condução da doença. Este questionário durará cerca de 7 a 10 

minutos, 

RISCOS: O desconforto de dispor de alguns minutos para responder ao 

questionário. 

BENEFÍCIOS:A DPOC é uma doença de importante impacto e de alta prevalência 

que deve ser diagnosticada nas suas fases iniciais, na atenção primária, e deve ser 

tratada nos estádios iniciais. Os resultados do presente estudo poderão auxiliar os 

gestores de saúde a executarem projetos de intervenção que aumentem a taxa de 

diagnostico e tratamento precoces, com impacto positivo na qualidade e expectativa 

de vida dos pacientes com DPOC. 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: como já lhe foi dito, sua participação neste estudo 

será voluntária e poderá interrompê-la a qualquer momento.  

DESPESAS: Você não terá que pagar por nenhum dos procedimentos.  

CONFIDENCIALIDADE: Sua identidade (nome e dados pessoais) permanecerá 

confidencial durante todas as etapas do estudo.  

CONSENTIMENTO: recebi claras explicações sobre o estudo, intitulado 

“CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

SOBRE ADOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA” todas registradas 

neste formulário de consentimento. Os investigadores do estudo responderam a 

todas as minhas perguntas até a minha completa satisfação. Portanto, estou de 

acordo em participar do estudo. Este Formulário de Consentimento Pré-Informado 

será assinado por mim e arquivado na instituição responsável pela pesquisa. 
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Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito 

Eu,_______________________________________________________________, 

RG:_______________, CPF:_______________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo 

responsável sobre a pesquisa, os procedimento nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios da minha participação. Garantiram-me a opção de 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. 

Goiânia, ____/____/______ 

_______________________________________ 

Nome do participante    

_______________________________________ 

Assinatura do participante 

 

Nome do entrevistador/pesquisador 

 

__________________________________ 

Assinatura do entrevistador/pesquisador 

 

Goiânia, ____/____/_______ 

Presenciamos a solicitação de consentimento e esclarecimento sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores em caso de paciente 

analfabeto): 

 



Apêndices 62 

Nome:______________________________ 

Assinatura:__________________________ 

 

Nome:____________________________                                      

Assinatura: _________________________ 

 

9.1.2. - População usuária do SUS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), em uma 

pesquisa intitulada CONHECIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE SOBRE A DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA Esta doença 

também é conhecida como ENFISEMA ou BRONQUITE CRONICA e pode 

aparecer naquelas pessoas que fumam ou que trabalham com fogão a lenha. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar participar 

do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma das vias é 

sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado (a) de forma alguma. Se aceitar participar e retirar seu consentimento em 

qualquer momento, não será prejudicado. Em caso de dúvida, você pode procurar a 

Dra. Maria Conceição C.A.M. Queiroz - F: 96118473 ou ainda o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital as Clínicas da Universidade Federal de Goiás pelo telefone 

(62) 32698338, Sra. Marlene ou Sr. José Mário.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

PROCEDIMENTOS: A pesquisa, caso você aceite participar será realizado nas 

seguintes etapas: 
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- na primeira etapa, você responderá a um questionário com questões gerais 

sobre o seu conhecimento da DPOC no que se refere a diagnóstico, tratamento e 

dificuldades na condução da doença. Este questionário durará cerca de 7 a 10 

minutos, 

RISCOS: O desconforto de dispor de alguns minutos para responder ao 

questionário. 

BENEFÍCIOS:A DPOC é uma doença de importante impacto e de alta 

prevalência que deve ser diagnosticada nas suas fases iniciais, na atenção primária, 

e deve ser tratada nos estádios iniciais.) Os resultados do presente estudo poderão 

auxiliar os gestores de saúde a projetos de intervenção que aumentem a taxa de 

diagnostico e tratamento precoces, com impacto positivo na qualidade e expectativa 

de vida dos pacientes com DPOC 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: como já lhe foi dito, sua participação neste 

estudo será voluntária e poderá interrompê-la a qualquer momento.  

DESPESAS: Você não terá que pagar por nenhum dos procedimentos.  

CONFIDENCIALIDADE: Sua identidade (nome e dados pessoais) 

permanecerá confidencial durante todas as etapas do estudo.  

CONSENTIMENTO: recebi claras explicações sobre o estudo, intitulado 

“CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

SOBRE ADOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA” todas registradas 

neste formulário de consentimento. Os investigadores do estudo responderam a 

todas as minhas perguntas até a minha completa satisfação. Portanto, estou de 

acordo em participar do estudo. Este Formulário de Consentimento Pré-Informado 

será assinado por mim e arquivado na instituição responsável pela pesquisa. 
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Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito 

Eu,_______________________________________________________________, 

RG:_______________, CPF:_______________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo 

responsável sobre a pesquisa, os procedimento nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios da minha participação. Garantiram-me a opção de 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. 

Goiânia, ____/____/______ 

_______________________________________ 

Nome do participante     

_______________________________________ 

Assinatura do participante 

_______________________________________ 

Nome do entrevistador/pesquisador 

 

__________________________________                                       

Assinatura do entrevistador/pesquisador   

 

Goiânia, ____/____/_______ 

Presenciamos a solicitação de consentimento e esclarecimento sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores em caso de paciente 

analfabeto): 

Nome:______________________________                                     

Assinatura:__________________________ 

 

Nome:____________________________                                      

Assinatura: _________________________ 



Apêndices 65 

9.2 APÊNDICE 2 – Formulários para médicos 

 

QUESTIONÁRIO DE DPOC PARA MÉDICOS 

 

- Folha de Rosto – 

 

Nome do Profissional: 

 

Nome da Unidade: 

 

Local de Trabalho: 

 

Área médica de atuação na Unidade 

 

Especialidade Sim(   ) Qual:  

             Não (   ) 

 

TELEFONES– Domiciliar/celular:  

 

 

Data entrevista:                   

 

Horário inicio entrevista:    

Horário final entrevista:     

Entrevistador: 

Q 1–Data de nascimento: 

Q 2 – Sexo: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

Q 3 - Anos de prática médica 

Q 4–Qual o número de pacientes que você atendeu no último mês de trabalho nesta unidade? 

 

Q 5 - Qual a proporção de pacientes com DPOC que você atendeu no último mês de trabalho 

nesta unidade? 

Q 6 -Na sua opinião, qual é a proporção  da DPOC no Brasil? 

0-5% 

6-10% 

11-15% 

16-20% 

21-25% 

26-30% 

31-35% 

36-40% 

41-45% 

46-50% 

Não sei: 
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Q 7 - Quais são os três principais fatores de risco associados com DPOC no seu país? 

 SIM NÃO NÃO SEI 

Envelhecimento    

Asma    

Poluição domestica (fumaça de 

fogão à lenha) 

   

A exposição ocupacional    

Poluição do ar atmosférico    

Hereditário    

O fumo do tabaco    

Tuberculose    

Não sei    

Outro    

 

Q 8 - Na sua opinião, quais são as doenças mais comuns associadas com DPOC?  

 

 Sim Não Não sei 

Osteoporose    

Diabetes    

Hipertensão arterial sistêmica    

Insuficiência cardíaca    

Catarata    

Dislipidemia    

Não sei    

Outro    

 

Q 09–Quais as consequências a longo prazo das exacerbações da DPOC?  

 

 Sim Não Não sei 

Aumentar a taxa de declínio da função 

pulmonar 

   

Aumentar taxa de mortalidade    

Aumentar o risco de câncer    

ganho de peso    

Piora da qualidade de vida    

Não sei    

Outros    
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Q 10 - O que você costuma utilizar para diagnosticar a DPOC aqui neste local de trabalho 

 Sim Não 

Gasometria arterial   

Exame de sangue   

A resposta ao broncodilatador   

Radiografia de tórax   

Tomografia computadorizada   

Oximetria   

A espirometria   

Os sintomas   

Outros   
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9.3 APÊNDICE 3 – Formulários para ENFERMEIROS 
 

QUESTIONÁRIO DPOC PARA ENFERMEIROS: 

 

- Folha de Rosto – 

 

Nome do Profissional : 

 

Nome da Unidade: 

 

Local de Trabalho: 

 

Área de atuação na Unidade:  

 

Especialidade Sim(   ) Qual:  

    Não (   ) 

 

 

TELEFONES– Domiciliar/celular:  

 

Data entrevista:                  

Horário inicio entrevista:  

Horário final entrevista; 

 

Entrevistador:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Q 1 – Data de nascimento: 

 

Q 2 – Sexo: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

Q 3 - Anos de prática de enfermagem: 

 

Q 4 – Qual o número de pacientes que você atendeu no último mês de trabalho nesta unidade?  

 

Q 5 - Qual a proporção de pacientes com DPOC que você atendeu no último mês de trabalho 

nesta unidade? 

Q 6 -Na sua opinião, qual é a proporção  da DPOC no Brasil? 
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Q 7 - Quais são os três principais fatores de risco associados com DPOC no Brasil ? 

 

 SIM NÃO NÃO SEI 

Envelhecimento    

Asma    

Poluição domestica (fumaça de fogão à lenha)    

A exposição ocupacional    

Poluição do ar atmosférico    

Hereditário    

O fumo do tabaco    

Tuberculose    

Não sei    

Outro    

 

Q 8 - Na sua opinião, quais são as doenças mais comuns associadas com DPOC?  

 

 Sim Não Não sei 

Osteoporose    

Diabetes    

Hipertensão arterial sistêmica    

Insuficiência cardíaca    

Catarata    

Dislipidemia    

Não sei    

Outro    

 

Q 9- Caso não disponha de espirometria para onde encaminham os pacientes para realizar o 

exame?  

 Sim Não Não sei 

Outra unidade primaria    

Unidade secundaria    

Unidade terciaria    

Centro de referencia    

Não encaminha    
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9.4 APÊNDICE 4 – Formulários para GESTORES 

QUESTIONÁRIO DPOC PARA GESTORES: 

 

- Folha de Rosto – 

 

Nome do profissional : 

 

Nome da Unidade: 

 

Formação Profissional:  

 

Especialização: Sim (  ) Qual:  

                          Não (   ) 

 

TELEFONES– Domiciliar/celular:  

 

Data entrevista:                   

Horário inicio entrevista:  

Horário final entrevista: 

 

Entrevistador: 

 

Q 1 – Data de nascimento: 

Q 2 – Sexo: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

Q 3 - Anos de prática como gestor: 

Q 4 – Qual o número de pacientes atendidos no último mês de trabalho nesta unidade?  

 

Q 5 - Qual a proporção de pacientes com DPOC atendidos no último mês de trabalho nesta 

unidade? (ou vcs fazem estatística de pacientes com DPOC atendidos nesta unidade?) 

 

Q 6 -Na sua opinião, qual é a proporção  da DPOC no Brasil? 

0-5% 

6-10% 

11-15% 

16-20% 

21-25% 

26-30% 

31-35% 

36-40% 

41-45% 

46-50% 

Não sei: 
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Q 7 - Quais são os três principais fatores de risco associados com DPOC no seu país? 

 

 Sim Não Não sei 

Envelhecimento    

Asma    

Poluição domestica (fumaça de fogão à lenha)    

A exposição ocupacional    

Poluição do ar atmosférico    

Hereditário    

O fumo do tabaco    

Tuberculose    

Não sei    

Outro    

 

Q 8- Na sua opinião, quais são as doenças mais comuns associadas com DPOC?  

 

 Sim Não Não sei 

Osteoporose    

Diabetes    

Hipertensão arterial sistêmica    

Insuficiência cardíaca    

Catarata    

Dislipidemia    

Não sei    

Outro    

 

Q 9 – Qual das seguintes exames você tem disponível nesta Unidade? 

 

 Tem Não tem Não sei 

Radiografia de tórax    

Espirometria    

 

Q10- Caso não disponha de espirometria para onde encaminham os pacientes para realizar o 

exame?  

 

 Sim Não Não sei 

Outra unidade primaria    

Unidade secundaria    

Unidade terciaria    

Centro de referencia    

Não encaminha    
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Q 11 -Qual a proporção dos  pacientes com DPOC atendidos na sua unidade não pode ter 

acesso ao tratamento que o médico prescreveu? 

 

 

Q 12– Você tem conhecimento de algum programa público de fornecimento de medicações 

para DPOC? 

 

 Sim Não 

Não existe fornecimento dos remédios na rede publica   

O fornecimento dos remédios é restrito a uma Central   

Não sei   

 

 

Q 13 - Na Unidade em que você trabalha existe Programa de Tabagismo? 

 

(  )  Sim 

( )  Não 

(   ) Não sei  

 

 

Q 14 - Caso a Unidade em que você trabalha tenha Programa de Tabagismo você costuma 

encaminhar pacientes para o Programa? 

(   ) sim 

(   ) não  
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9.5 APÊNDICE 5 – Formulários para USUÁRIOS 

 

FREQÜENTADORES (USUÁRIOS E ACOMPANHANTES) DAS UNIDADES DE SÁUDE 

SORTEADAS 

 

Bom dia! Eu estou fazendo um estudo sobre saúde na população de Goiânia. Você poderia 

responder algumas breves perguntas? Isto demorará em torno de 10 minutos. Obrigado! 

 

- Folha de Rosto – 

 

 

Nome: 

 

Endereço da Unidade: 

 

 

TELEFONES– Domiciliar/celular:  

 

 

Data entrevista:                   

Horário inicio entrevista:  

Horário final entrevista: 

 

Entrevistador: 

 

DADOS DEMOGRÄFICOS: 

      1 - Data de nascimento: - 

 

     2 – Sexo : 

 

Homem (    ) 

Mulher   (   ) 

 

 

    3 – Você fuma? 

 

Sim   

Quantos cigarros por dia?   

Quantos anos você tem fumado   

Não, nunca fumei   

Ex- fumante   

Quando você parou?   em meses   Em meses 

Quantos cigarros você fumava por dia   

Quantos anos você fumou   
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CONHECIMENTO EXPONTÂNEO : 

 

4 – Você sabe o que é DPOC? 

 

Sim(    )    Não (    ) 

 

OBS– Se o indivíduo respondeu que SIM passe para a pergunta  6. 

 Se o indivíduo respondeu que NÃO passe para a pergunta 5. 

 

5 - Você sabe o que é enfisema?” ou (“bronquite por cigarro?”)    

      Se o indivíduo respondeu que SIM, passe para a pergunta6. 

      Se o indivíduo respondeu que NÃO, ENCERRE a pesquisa. 

 

6 - Quais são os sintomas principais da DPOC ( ou Enfisema )? 

 

 Sim Não 

Tosse matutina   

Sibilos (chiado)   

expectoração (catarro)   

dispneia (falta de ar)   

Outros   

 

5 – O que você acha que provoca ou causa DPOC?  ( ou enfisema) 

 

 Sim Não 

Cigarro   

Lenha   

Outros   

Não sei   

 

6– Aonde você ouviu falar sobre DPOC? ( ou enfisema ) 

 

 Sim, já ouviu Não, não ouviu 

Mídia ( rádio, TV, imprensa )   

Médico   

Farmacêutico   

Membro da família   

Amigos com a doença   

Outros da área de saúde   

Muito Obrigada sua participação foi muito importante. Tenha uma boa tarde!!!!! 
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9.6 APÊNDICE 6 

 

Artigo 1 - Knowledge about Chronic Obstructive Pulmonary Disease among primary 

care users 

 

Knowledge about Chronic Obstructive Pulmonary Disease among primary care 

users 

 

Original Paper 

 

Author: 

Maria Conceição de Castro Antonelli Monteiro de Queiroz 

Respiratory Division at Faculty of Medicine, Federal University of Goias, 

Goiânia, Goias, Brazil 

Maria Auxiliadora Carmo Moreira  

Respiratory Division at Faculty of Medicine, Federal University of Goias, 

Goiânia, Goias, Brazil  

Jose R. Jardim  

Respiratory Division at Escola Paulista de Medicina of Federal University of 

São Paulo, Brazil 
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Faculty of Medicine, University of Brasilia, Brasilia, DF, Brazil 

 

 

Abstract  

 

Introduction: The chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is often 

underdiagnosed as the population in general lack knowledge about the disease. The 

objective of this study was to analyze the prevalence and the factors associated to 

the knowledge about COPD among primary care users in a metropolitan city in the 

Midwest region of Brazil.  

Methods: This study was carried out in primary care units (UBS), including 12 

Health Centers (CS) and 26 Family Health Centers (CSF). For the evaluation of 

COPD knowledge domain among primary care users an adapted structured form was 

used and 674 users were interviewed in the period between May 2013 and 

February2014.  

Results: From the 674 users interviewed, only 9,2% knew the term COPD; 

75,1% knew only the term pulmonary emphysema and 15,7% did not know either. It 

was demonstrated that the higher the level of education of the individuals the higher 

the chance of them knowing the term COPD or pulmonary emphysema (p<0,001). 

The prevalence of satisfactory knowledge about COPD among the primary care 

users was 16,2% and is associated with people over 60 years old. Dyspnea was the 

most frequently mentioned symptom attributed to COPD DPOC (70,6%). The most 
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frequently cited risk factor was tobacco (87,5%) while wood smoke was cited by only 

4%. The most frequently cited sources of knowledge were the media (43,1%) and 

relatives suffering from the disease (36,4%).  

Conclusion: Most users do not know the term COPD, differently from the term 

emphysema. There is a low prevalence of basic knowledge about the disease by the 

users. Information provided by physicians is not a relevant source of knowledge. 

These results might draw the attention of health care administrators and lead them to 

carry out intervention projects in order to increase the diagnosis rate and allow the 

early treatment of COPD.  

Financial Support: FAPEG – Research Support Foundation of Goias.  

 

Key words: COPD, PRIMARY CARE, UNDERDIAGNOSIS, KNOWLEDGE, 

HEALTH PROFESSIONAL, PERCEPTION 

 

Introduction 

Today the chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a serious public 

health problem. According to an evaluation by the World Health Organization (WHO) 

1 it is ranked the sixth leading cause of death worldwide and in 2020 can become the 

third. However, COPD is still little known and has been underdiagnosed. A study 

developed in a large city of the Midwest region 2 of Brazil verified the diagnosis of 

COPD among users of primary health care units and showed 71,4% of 

underdiagnosis of COPD in individuals presenting risk factors and an index of 1,5% 

use of spirometry as diagnosis resource. The PLATINO study (2005), carried out in 

Sao Paulo city,3 identified that 87,5% of DPOC patients had never received early 

medical diagnosis. It is important to observe that COPD underdiagnosis is a 
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worldwide problem. 4 A Canadian study 5 concluded that it is a challenge to evaluate 

the knowledge about COPD as not all the individuals know the term COPD or the 

disease itself and 13% of the Canadian risk population have no knowledge 

concerning the term or the disease.  

The underdiagnosis 2,3 can be associated with the lack of knowledge and/or 

the scarce use of diagnostic procedures by the physicians. Further studies to explain 

the causes of the underdiagnosis of COPD are needed, considering that: a) The 

situation of COPD underdiagnosis is particularly serious in the developing countries; 

b) the results might help health administrators to carry out intervention projects in 

order to increase the diagnosis rate and the early treatment of COPD c) the research 

developed in primary care has not answered all the questions about the probable 

causes of the underdiagnosis.  

Considering that the lack of knowledge about COPD among health care users 

can be one of the causes of underdiagnosis, the objective of this study was to 

analyze the prevalence and other factors associated with the knowledge about this 

disease among primary health care users in a metropolitan city of the Midwest region 

of Brazil. 

 

Methods  

This is an analytic, observational and transversal study carried out in the 

primary health units of a metropolis located in the Midwest region of Brazil. The 

approximate population of the target metropolis is 1.400.000 inhabitants, and the 

study was carried out in the period between May 2013 and February 2014. 

The recruitment of the users (people who were waiting for medical care in 

different areas independently of having or not presented symptoms or previous 
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diagnosis of COPD) was systematically conducted, including face-to-face interviews 

with the users. The interviewer started with the users who were on the left of the unit 

entrance door and continued clockwise to the positions 9, 12 and 3 o’clock in order to 

avoid recruiting users close to the respondent. The users were recruited in 12 Health 

Centers (CS) and 26 Family Health Centers (CSF) of the city, including men and 

women aged ≥ 40.  

A structured questionnaire adapted from another one used in a Spanish study 

and also applied in similar studies6 was used to evaluate the COPD knowledge 

domain. Initially, demographic data were collected, including smoking history; then 

the respondents were asked if they knew the term COPD. In case they did not know 

the term COPD they were asked about the term pulmonary emphysema: those who 

answered ‘yes’ to any of these questions were then asked about the symptoms, risk 

factors and source of knowledge about the disease. If the answer was ‘no’ to both 

terms the interview was ended. All the users were interviewed face-to-face by the 

same researcher.  

The variables used in the questionnaire included: knowledge of the term 

COPD or the term pulmonary emphysema (‘yes’ or ‘no’ answers); knowledge 

about the symptoms of COPD or of pulmonary emphysema (expected answer: 

cough, expectoration and dyspnea); knowledge about COPD risk factors 

(expected answer: tobacco and wood stove smoke); source of knowledge about 

COPD.  

All the participants accepted to be interviewed and signed a free and clarified 

consent term.  

Statistical analysis: the data were analyzed in SPSS program version 15.0 for 

Windows. For the domain ‘satisfactory knowledge about the disease’ two symptoms 
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(cough, expectoration and dyspnea) and one risk factor (tobacco) for COPD7 were 

considered. Bi-varied analyses were performed through Chi-square test, including the 

variables: a) knowledge about the term COPD of about the term pulmonary 

emphysema and b) satisfactory knowledge about the disease. To analyze the data 

from the users the variables gender, age and the ones that presented value p<0,10 

were included in multivaried model. The adjusted association measure was the 

incidence rate ratio _ IRR and its respective confidence intervals of 95% estimated by 

robust Poisson regression.  

To evaluate the knowledge about COPD among the users a sample of 692 

subjects was calculated taking into consideration the expected prevalence of 

knowledge about COPD of 10%,6 error of 3% and design effect of 1,8. 

This study was approved by the Local Research Ethics Committee on 

12/17/2012, protocol CEP/HC/UFG n. 067/12. 

 

Results 

In this study, 674 users in 12 Health Centers (CS) and 26 Family Health 

Centers (CSF) of primary care units were interviewed in the period between May 

2013 and February 2014.  

From the 674 users interviewed, 84,3% (568 - IC95% 81,4-86,9) reported 

knowing the term COPD or the term pulmonary emphysema. From these, 9,2% (62 - 

IC95%7,2-11,6) reported knowing only the term COPD and 75,1% only the term 

pulmonary emphysema; 15,7% reported knowing neither of the terms. It was verified 

that the higher the level of education of the users the higher the chance of knowing 

the term COPD or the term pulmonary emphysema (p<0,001). There was no 

statistically significant difference concerning the knowledge of the term COPD or the 
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term pulmonary emphysema in relation to the variables age, gender and tabagism. 

(Table 1) 

 

Table 1. Potential factors associated with the knowledge of primary care unit users about the 

term COPD/pulmonary emphysema in a metropolis in the Midwest region of Brazil, 2014. 

Variables 

Knowers of the term COPD
a 
or 

pulmonary emphysema Total 
P

b 

Yes No 

n(%) n(%) n 

Age group      

< 60 years 367 (85,5%) 62 (14,5%) 429  0,229 

≥ 60 years 201 (82,0%) 44 (18,0%) 245  

     

Gender     

Female 362 (86,2%) 58 (13,8%) 420 0,079 

Male 206 (81,1%) 48 (18,9%) 254  

     

Schooling     

up to 4 years 233 (77,9%) 66 (22,1%) 299 <0,001 

5-8 years 156 (84,8%) 28 (15,2%) 184  

9 years or more 179 (93,7%) 12 (6,3%) 191  

     

Tabagism     

Yes 71 (83,5%) 14 (16,5%) 85 0,878 

Ex-smoker 187 (83,5%) 37 (16,5%) 224  

No 310 (84,9%) 55 (15,1%) 365  

     

Total 568 (84,3%) 106 (15,7%) 674  
a 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

b
 Value of p obtained by Chi-square test 

 

 

Dyspnea was the most frequently mentioned symptom attributed to COPD or 

to pulmonary emphysema, cited by 70,6% (401/568) of the respondents. Cough and 

expectoration were associated to COPD by 11,0% (15/568). The most frequently 

reported risk factor was tobacco, 87,5% (497/568), followed by wood smoke, 4,9% 

(28/568). (Table 2) 
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Table 2. Symptoms and risk factors most frequently reported by the users of primary care 

units, knowers of the term COPD
a
/pulmonary emphysema in a metropolis of the Midwest 

region of Brazil, 2014. 

Variables N % 

Most frequently reported 

symptoms 
  

Dyspnea 401 70,6 

Cough 15  2,7 

Expectoration 13 2,3 

Most frequently reported risk 

factors 
  

Tobacco 497 87,5 

Wood smoke 28 4,9 

   
a 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

 

Concerning the source of knowledge about COPD or about pulmonary 

emphysema, the respondents informed that the sources were the media (43,1%), 

relatives suffering from the disease (36,4%), friends (33,0%), physicians (29,4%) and 

pharmacists (4,5%). 

The prevalence of satisfactory knowledge about the disease among all the 

interviewed users was of 16,2% (109/674; IC95% 13,5-19,1). From the individuals 

who reported knowing the term COPD or pulmonary emphysema, 19,2% (109/568; 

IC95% 16,1-22,6) presented satisfactory knowledge about the disease. The bi-varied 

analysis showed statistical significance in relation to the age group ‘over 60’ and the 

source of knowledge ‘relative suffering from the disease’ (16,1%, p=0,011; e 26,1%, 

p= 0,002). (Table 3) 
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Table 3. Potential factors associated to the satisfactory knowledge of primary care unit users 

about COPD
a
 in a metropolis located in the Midwest region of Brazil, 2014 (N=674) 

 

Satisfactory knowledge about COPD 

DPOC
1
 

n(%)   

yes no Total P
b 

Age     

< 60 years 59(16,1) 308(83,9) 367 0,011 

>= 60 years 50(24,9) 151(75,1) 201  

     

Gender     

 female 75(20,7) 287(79,3) 362 0,220 

 male 34(16,5) 172(83,5) 206  

     

Schooling     

 up to 4 years 47(20,2) 186(79,8) 233 0,124 

 5-8 years 36(23,1) 120(76,9) 156  

 9 years or more 26(14,5) 153(85,5) 179  

     

Tabagism     

 yes 13(18,3) 58(81,7) 71 0,959 

 ex-smoker 37(19,8) 150(80,2) 187  

 no 59(19,0) 251(81,0) 310  

     

Media     

 yes 47(17,3) 224(82,7) 271 0,286 

 no 62(20,9) 235(79,1) 297  

     

Physician     

 yes 32(24,4) 99(75,6) 131 0,083 

 no 77(17,6) 360(82,4) 437  

     

Pharmacist     

 yes 5(33,3) 10(66,7) 15 0,180 

 no 104(18,8) 449(81,2) 553  

     

Relative     

 yes 54(26,1) 153(73,9) 207 0,002 

 no 55(15,2) 306(84,8) 361  

     

Friends     

 yes 36(22,2) 126(77,8) 162 0,246 

 no 73(18,0) 333(82,0) 406  
a 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

b
 Value obtained by Chi square test 
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After adjustment, the variables which were independently associated with 

satisfactory knowledge of the primary care unit users were ‘age over or equal 60’ and 

source of information ‘relative’. (Table 4) There was no statistically significant 

difference in relation to the variables gender, education level and tabagism.  

 

Table 4. Predicting factors of satisfactory knowledge of primary care unit users about COPD
a
 in 

a metropolis of the Midwest region of Brazil, 2014 (N=674). 

Variables IRR
b 

IC 95% p 

Women 1,21 0,83-1,78 0,306 

Age ≥ 60 years 1,52 1,08-2,15 0,017 

Information from physicians 1,31 0,91-1,87 0,142 

Information from relatives 1,63 1,16-2,30 0,005 

a
 Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

b
 Obtained by robust Poisson multiple regression  

 

Discussion 

The COPD is frequently underdiagnosed 2,3 and one of the reasons for this is 

the lack of knowledge of the population in general in relation to the disease.8 

This study demonstrated that the term COPD was unknown by the users of 

primary health care, in contrast to the term pulmonary emphysema. Few users 

presented satisfactory knowledge about the disease and among them individuals 

with higher level of education predominated. Dyspnea was the most reported 

symptom; cough and expectoration were less frequently reported. Tobacco was 

widely known as risk factor and wood smoke practically unknown. The users reported 

having heard about COPD through relatives and, less frequently, through physicians 

and other sources.  

The data collected showed that 9,2% of the population studied had knowledge 

about the term COPD independently of presenting the symptoms or not or having 
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been diagnosed with the disease, and there was a positive association between this 

knowledge and education level. This finding corroborates the BREATHE study 8 , 

which also found that the knowledge about COPD was associated with the level of 

education.  

Several authors 6,9 have reported the lack of knowledge of the population in 

relation to the term COPD and its meaning as respiratory disease. Two studies 

developed in Spain 6,9 found that knowledge of the term COPD among symptomatic 

individuals of the general population the corresponded to only 17,0 % and 8,6 %, 

respectively. A French study10 about knowledge and perception concerning COPD in 

the general population reported that among risk individuals only 8% knew about the 

term COPD, while 69% knew the term emphysema; and only 66% associated the 

term COPD to respiratory diseases. Emphysema is a histologic term incorrectly used 

in clinical practice. This term has been assimilated by the population in general and 

describes only one of COPD abnormalities. It is important to emphasize that the 

presence of chronic cough and expectoration can precede or follow the development 

of airflow limitation. The symptoms of the chronic bronchitis may appear even when 

the spirometry is still normal. 7 

The findings in this study suggest that health education must be emphasized 

for low-educated people. The term emphysema can be initially used as a synonym of 

COPD and gradually substituted in health education actions. Moreover, the data 

reveal that the lack of knowledge about the disease does not differ in relation to 

gender, age and tabagism; and the risk population (smokers) presents the same level 

of unknowingness about the term COPD of non-smokers.  

This study showed a low prevalence of knowledge about the disease among 

primary care users. It was also observed that there was a low percentage of 
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knowledge about the disease among the individuals who reported knowing the term 

COPD or the term pulmonary emphysema. Some studies 5,6,8,9,11 have attempted to 

verify the prevalence of knowledge about this disease both in the general population 

and symptomatic smokers. In Africa8 an insufficient knowledge was found even 

among the individuals presenting respiratory symptoms. In No Canada5  60% of the 

individuals presenting COPD risk knew a little or nothing about the disease. In many 

regions of Spain6 the percentage of unknowingness varied from 73,7 to 91,0%. In 

Canada11 COPD patients showed great unknowingness about the causes, symptoms 

and treatment concerning the disease.  

From the variables considered, only age ≥ 60 years was associated with more 

knowledge about COPD, similarly to a study developed in Canada.5 In Spain,9  the 

authors found that only 8,6% of the surveyed population had any spontaneous 

knowledge about the disease and that this percentage decreased with an increase in 

age. Other study carried out in Spain6 also showed that the knowledge about the 

disease decreased with an increase in age. The differences presented in this study 

are probably explained by the differences in the types of population studied.  

Dyspnea was the most frequently symptom attributed to COPD by the users, 

while cough and expectoration were cited by the minority. These data corroborate 

those found in a study developed in Spain (2012) 6  in which the most cited symptoms 

were: dyspnea (81,1%), cough (29,0%) and expectoration (10,6%). Dyspnea 

presupposes a more advanced stage of the disease, in addition to being common to 

several diseases, while cough and expectoration are earlier symptoms of COPD and 

allow an earlier diagnosis. Therefore, it is of utmost importance to give emphasis on 

the early symptoms of the disease in health education. The lack of knowledge about 

the early symptoms of COPD can explain why the patients do not seek medical care 
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in due time. In Brazil, the PLATINO study 3 showed that the patients with previous 

knowledge on the disease were the most symptomatic.  

Most respondents with satisfactory knowledge about the disease mentioned 

tobacco as a risk factor; however, 13% did not mention this risk factor and among 

them there were smokers in risk age. Several authors6,8,9,10,12 have attempted to 

evaluate systematically the level of risk factor recognition in the general population. 

These authors reported that the majority of the interviewed individuals identified 

tobacco as risk factor. The BREATHE study 8 found that only 19% of the interviewees 

did not recognize tobacco as a risk factor.  

In this study, wood smoke was recognized by less than 5% of the 

respondents. In a region where the habit of cooking in wood stoves is still relevant, 

the exposition to the wood smoke is an important risk factor. 13 In Poland14  52% of 

the women diagnosed with COPD had never smoked and reported the habit of 

cooking with coal and wood. The information that the biomass is a risk factor must be 

effectively transmitted to health professionals and the population in general through 

continued education programs, aiming to decrease the underdiagnosis rate in non-

smokers.  

A general population of primary care center users was studied here and the 

most important sources of knowledge about COPD were the media and relatives 

suffering from the disease. When planning health education actions the 

administrators must identify the contribution of several sources of knowledge 

concerning COPD. According to the BREATHE study (2012) and in the United 

States,8,15 most patients with suspected COPD who were interviewed (66,6% and 

77%, respectively) reported having received information about COPD from their 

physicians. These results differ from the ones obtained in this study, probably for the 
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individuals targeted, who presented clinical suspicion of were diagnosed with COPD, 

having already consulted physicians. On the other hand, the results of the survey are 

corroborated by two Spanish studies 6,9 which also reported the media as one of the 

main sources of knowledge about COPD for the general population (47% and 39,8% 

respectively).  

Considering that there is such a little knowledge of the population in general 

concerning the disease and also that the media is the most frequent source of 

information, it can be suggested that the potential of this source is underused. Since 

the individuals from the studied population presented high risk for the disease (aged 

over 40 and 54,3% were smokers and ex-smokers), it was expected that the 

physician had a greater participation in terms of spreading information about the 

disease and thus contribute for COPD knowledge. 

The relevant points of this study are: a) it was carried out in a large city with a 

structured primary health system b) face-to-face interviewing by a pneumologist 

(rather than online surveys as in several studies) was used to collect all the data; c) 

the universe of this study is the population in general, an important target for health 

education; d) it pointed out the possible causes of COPD underdiagnosis; e) it 

provided information to help health administrators carry out intervention projects in 

order to increase the satisfactory knowledge about the disease, the diagnosis rate 

and consequently allow the early treatment of COPD. 

In conclusion, the term COPD is unknown by most of the users, in contrast to 

the term emphysema. The prevalence of basic knowledge about the disease is low 

among the users. Information provided by physicians is not a relevant source of 

knowledge. These results can help health administrators to carry out intervention 

projects in order to increase the diagnosis rate and the early treatment of COPD.  
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Abstract  

 

Introduction: The chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is 

frequently underdiagnosed, which has been associated with the inappropriate use of 

diagnostic procedures and the lack of knowledge of health professionals about the 

disease. The objective of this study was to analyze the prevalence of knowledge and 

the factors associated with this knowledge about the disease among physicians, 

nurses and primary health administrators in a large city of the Midwest region of 

Brazil. Methods: This study was conducted in 12 Health Centers and 26 Family 

Health Centers. A structured and adapted form was used to evaluate the knowledge 

about COPD among the health professionals and 95 physicians, 62 nurses and 30 

health administrators were interviewed. Results: Among the physicians, 29,6% have 

knowledge about the prevalence of the disease and 29,5% have satisfactory 

knowledge about the diagnosis of COPD; the most cited resources for the diagnosis 

were: spirometry (81,1%), chest radiography (72,6%) and symptoms (51,6%). The 

factors associated with COPD knowledge domain among the physicians are: female 

gender, younger and generalist. Among the 62 nurses interviewed, 6,5% answered 

according to the expected prevalence of COPD; 61,0 % know 2 risk factors (tobacco 

and wood). Thirty administrators were interviewed: 50% have graduation in the health 

area; all of them deny the elaboration of statistical reports about COPD; 6,4% know 

about the prevalence of the disease; all of them identified tobacco and 64,5%, wood 

smoke as risk factors. Conclusion: The knowledge of the interviewed health 

professionals about the prevalence and about the disease itself is unsatisfactory.  

 

Financial Support: FAPEG – Research Support Foundation of Goias.  

 

Key words: COPD, PRIMARY CARE, UNDERDIAGNOSIS, KNOWLEDGE, 

HEALTH PROFESSIONAL, PERCEPTION  

 

 

Introduction 

 

Today the chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a serious public 

health problem. According to an evaluation by the World Health Organization (WHO) 
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it is ranked the sixth leading cause of death worldwide and in 2020 can become the 

third. (1)  

In Brazil, in 2008, the COPD was responsible for 170 thousand 

admissions to SUS (Unified Health System), with an average of six days of 

hospital stay. Regardless of these alarming numbers, the COPD is still 

underdiagnosed worldwide. (2,3) The reasons for this have not been determined 

yet. The low level of knowledge of the professionals about the disease can be a 

causing factor.(4,5)  

Considering this, further studies to investigate the cause of COPD 

underdiagnosis in primary health care are needed, once the problem of 

underdiagnosis is particularly serious in developing countries. Furthermore, the 

primary health care units must be capable to diagnose the most frequent and 

relevant conditions presented by the community as it is the first contact the users 

have with the health system.  

 

Methods 

This is an analytic, observational and transversal study conducted in the 

primary health units of a metropolis located in the Midwest region of Brazil with a 

population of approximately 1.400.000 inhabitants in the period between May 2013 

and February 2014. The population studied consisted of physicians, nurses and 

administrators of primary health care units. The selection of the participant UBS was 

based on the number of physicians, through a list provided by the Municipal 

Secretary of Health. The administrators and nurses interviewed worked in the same 

units where the doctors were recruited.  

The inclusion criteria were: for the physicians, attend to general outpatients; 

for the nurses, attend to adults; for the administrators occupy the position of general 

director of the unit. Obstetricians and professionals who attended to children were 

excluded.  

A form including open and closed questions was adapted (4) and used to 

interview the physicians, nurses and administrators. Interview is understood as a 

technique involving two people in a face-to-face situation. One of them asks a 
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question and the other answers. (6) All the physicians, nurses and administrators were 

interviewed by the same researcher, a pneumologist physician.  

For the physicians, the interview included questions about their graduation in 

the health area; work experience; knowledge about the prevalence of COPD in Brazil 

(expected answer: 11 to 20%) (3); satisfactory knowledge about COPD (expected 

answer: use of spirometry, symptoms and risk factors – tobacco and wood – for 

diagnosis) (7); knowledge about risk factors: expected answer: tobacco and wood 

smoke) (7); knowledge about COPD associated diseases: (expected answer: systemic 

arterial hypertension, heart insufficiency and osteoporosis) (7); knowledge about the 

diagnosis tests: (expected answer: spirometry ) (7); reasons to refer the patient to the 

specialty physician (free answer). For the nurses and administrators, the variables 

used were: knowledge about COPD proportion in Brazil: (expected answer: 11 to 

20%) (7); knowledge about risk factors: (expected answer: tobacco and wood stove 

smoke) (7); knowledge about disease associated to COPD: (expected answer: arterial 

hypertension and heart insufficiency) (7); knowledge about the alternatives to refer the 

patient in the absence of spirometry in the unit: (expected answer: tertiary unit and/or 

Health Reference Center). For the administrators, questions about the existence of a 

smoking cessation program were included (expected answer: yes/no); proportion of 

COPD patients who were attended in the unit but could not have access to the 

treatment prescribed by the physician.  

Statistical analysis: descriptive statistics was used to characterize the 

knowledge of the professionals and administrators of the primary health care units. 

The prevalence of satisfactory knowledge about COPD by the physicians was 

calculated considering the relation between the number of physicians who presented 

satisfactory knowledge about COPD and the number of physicians participating in the 

study. Confidence intervals of 95% were calculated for all the prevalences.  

Bi-varied analyses were performed to evaluate the satisfactory knowledge of 

the physicians. The variables gender, age and the ones presenting value p<0,10 in 

bi-varied analysis were included in multivaried model. The adjusted association 

measure was the incidence rate ratio - IRR and the respective confidence intervals of 

95% estimated by robust Poisson regression.  

Differences of proportions were calculated to describe the several reasons 

why the primary health care physicians refer patients to pneumologists.  

The data were analyzed in the program SPSS version 15.0 for Windows.  
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This study was approved by the Local Research Ethics Committee on 

12/17/2012, protocol CEP/HC/UFG n. 067/12. 

 

 

Results 

 

Physicians 

From the 95 physicians interviewed, 55,8% were women and the median age 

and the median work experience were 34 and 5 years, respectively. In the whole 

group, 29,6% had knowledge about the prevalence of COPD, 14,7% underestimated 

it and 55,7% overestimated it. Among the respondents, 29,5% had satisfactory 

knowledge about COPD. Regarding the use of resources for COPD diagnosis 

(symptoms and spirometry), the spirometry was the most frequently cited among all 

the physicians (81,1%), followed by chest radiography (72,6%) and symptoms 

(51,6%). The use of bronchodilator test as one of these resources was cited by 37%. 

In a comparative analysis of the percentage of the use of symptoms in relation to 

spirometry as a tool for the COPD diagnosis 81,1% cited only spirometry; 51,6% 

cited only symptoms and 4,2% did not mention neither spirometry nor symptoms. 

(Table 1) 

 

Table 1. Resources used to diagnose the COPD
a
 mentioned by 95 physicians of primary care 

units in a metropolis of the Midwest region of Brazil, 2014. 

Number of 
physicians  

 

Spirometry 

  

Symptoms 

 

Risk factors
b 

 

% 

 

CI 95% 

28 yes yes yes 29,5 21,0-39,2 

77 yes - - 81,1 72,2-88,0 

49 - yes - 51,6 41,6-61,5 

14 yes - no 14,7 8,6-23,0 

42 no - yes 44,2 34,5-54,3 

4 no no no 4,2 1,4-9,8 
a
 Chronic obstructive pulmonary disease 

b
 tobacco and wood smoke 

 

When tobacco was the only risk factor considered, the percentage of 

satisfactory knowledge was 36,8%. This risk factor was cited by 96,8% and wood 
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smoke by 71,6% of the physicians. Among them, 29,5% cited tobacco and wood 

smoke and 16,8%, tobacco, wood and air pollution as the three main risk factors; 

3,2% did not mention the risk factor tobacco and 28,4% did not mention wood smoke 

as risk factor (Table 2). 

 

Table 2. Knowledge about risk factors for the diagnosis of the COPD
a
 mentioned by 95 primary 

health care physicians in a metropolis located in the Midwest region of Brazil, 2014. 

Number of 
physicians  

Risk factors 
% CI 95% 

Tobacco  Wood smoke Air pollution 

92 yes - - 96,8 91,7-99,2 

68 - yes - 71,6 61,9-80,0 

28 yes yes - 29,5 21,0-39,2 

16 yes yes yes 16,8 10,3-25,4 
a
 Chronic obstructive pulmonary disease 

 

 

The gross analysis of the satisfactory knowledge about COPD diagnosis 

shows that the female, younger and generalist physicians present a higher level of 

knowledge (Table 3). 

 

Table 3. Potential factors associated to the satisfactory knowledge of primary health care 
physicians about the COPD

a
 diagnosis in a metropolis located in the Midwest region of Brazil, 

2014. 

Variables 

Physicians with satisfactory 
knowledge Total p

b 

yes % no % 

Gender       

male 8 19,0 34 81,0 42 0,047 

female 20 37,7 33 62,3 53  

Knows prevalence       

yes 11 39,3 17 60,7 28 0,175 

no 17 25,4 50 74,6 67  

Specialty       

generalist 17 47,2 19 52,8 36 0,002 

general practitioner 5 29,4 12 70,6 17  

other specialty 6 14,3 36 85,7 42  

       

Median of age (min-max) 32 25-61 35 24-74 34 (24-74) 0,042 

Median of work experience in years 5 0-27 8 0-43 5 (0-35) 0,060 

       
a
 Chronic obstructive pulmonary disease  

b
 Obtained by Chi-square test 
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The only predicting factor of the satisfactory knowledge about COPD among 

physicians was being a generalist (Table 4). 

 

Table 4. Predicting factors of the satisfactory knowledge of primary health care physicians 
about COPD

a
 in a metropolis located in the Midwest region of Brazil, 2014. 

Variables IRR CI 95% p
b 

Gender: female 0,57 0,29-1,14 0,110 

Age  0,96 0,88-1,05 0,392 

Years of work experience 1,03 0,94-1,13 0,490 

General Practitioner 1,91 0,66-5,53 0,233 

Generalist 2,93 1,04-8,29 0,043 
a
 Chronic obstructive pulmonary disease 

b
 Obtained by multiple regression of robust Poisson 

 

 

The most frequent COPD comorbidities reported by the physicians were: 

arterial hypertension and heart insufficiency (62%); osteoporosis (17,9%); 

cardiovascular diseases and osteoporosis (9,5%). 

When asked about the long-term consequences of the COPD exacerbations, 

74,7% (IC95% 65,3-82,7) answered impairment of the pulmonary function and 

increase in the mortality.  

When asked about the possibility to access the resources to diagnose the 

COPD, 7,4% of the physicians reported easy access to spirometry; 46,3% to chest 

radiography; 3,2% to gasometry and 5,3% to wrist oximeter.  

The most frequently cited reasons by the physicians to refer a patient to the 

pneumologist were: no response to the therapy prescribed (86,3%), patient needing 

oxygen therapy (64,2%), pulmonary rehabilitation (54,7%) and diagnostic unsureness 

(45,3%) (Table 5). 

The association between referring a patient due to no response to therapy and 

general practitioners; the need of specialty treatment and special education about 

COPD and physicians of other specialties was statistically significant (Table 5). 
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Table 5. Reasons given by primary health care physicians to refer COPD
a
 patients to 

pneumologists in a metropolis of the Midwest region of Brazil, 2014. 

Variables 

Physicians 

Total (%) P
b general 

practitioner other specialty generalist 

n % n % n % 

No response to therapy 17 20,7 32 76,2 33 91,7 82(86,3) 0,049 

Need of specialty treatment  4 22,2 11 26,2 3 8,3 18(19,0) 0.040 

Requested by the patient 6 22,2 15 35,7 6 16,7 27(28,4)  

Therapy with oxygen  11 18,0 24 57,1 26 72,2 61(64,2)  

Pulmonary Rehabilitation  12 23,0 21 50,0 19 52,8 52(54,7)  

Special education on COPD 7 22,5 18 42,9 6 16,7 31(32,0) 0,015 

Diagnosis unsureness 9 20,9 16 38,1 18 50,0 43(45,3)  

a
 Chronic obstructive pulmonary disease 

b
 Obtained by Chi-square test 

 

Nurses 

From the 62 nurses interviewed, 6,5% answered correctly about the expected 

prevalence of COPD; 61,0 % mentioned two risk factors (tobacco and wood smoke); 

96,8% mentioned only tobacco and 61,3% mentioned only wood smoke. Concerning 

the knowledge about associated diseases, arterial hypertension (61,3%) and heart 

insufficiency (74,2%) presented statistical difference in relation to other diseases 

(p=0,024 and p=0,013 respectively), 95,1% of the respondents mentioned the 

reference of the patients to smoking cessation programs. Among the nurses, 63,0% 

referred the patients to the correct place to have the spirometry performed (Table 6). 

 

Table 6. Demographic data and variables related with the knowledge of primary health care 
nurses about COPD

a
 in a metropolis of the Midwest region of Brazil, 2014. 

Variables n % 

 

Gender 

  

  male 4 6,5 

  female 58 93,5 

COPD risk factors 

Tobacco 

  

     Yes 60 96,8 

     No 2 3,2 



Apêndices 99 

Wood stove smoke   

     Yes 38 61,3 

     No 24 38,7 

Associated Diseases   

 Hypertension   

    Yes 38 61,3 

    No 24 38,7 

 Heart Insufficiency   

   Yes 46 74,2 

   No 16 25,8 

Osteoporosis   

   Yes 3 4,8 

   No 59 95,2 

   

Median AGE (minimum-maximum) 39 25-61 

Median of work experience (years) (minimum-

maximum) 

12 1- 37 

   

a
 Chronic obstructive pulmonary disease 

 

 

Administrators 

Thirty administrators were interviewed in this study, and 50% were graduated 

in the health area. The median age of the respondents was 42,5 years (24-60) and 

the median of work experience was four years (0-20). When asked about the 

elaboration of statistical reports about COPD in the places they worked, all of them 

(100%) reported not to have statistical data about the disease in their units. 

Concerning the prevalence of COPD, 6,4% of the respondents gave the expected 

answer; 13,0% underestimated it and 54,8% overestimated it; while 25,8% reported 

not to know the answer. All of them identified tobacco as a risk factor, and 66,7% 

also identified wood smoke.  Fifty one per cent reported the existence of smoking 

cessation programs in the units administrated by them and 74,2% reported the 

correct reference of the patients to spirometry. About the proportion of COPD 

patients attended in the unit and that did not have access to the treatment prescribed 

by the physician, 86,6% reported not knowing what this proportion would be (Table 

7). 

 



Apêndices 100 

Table 7. Demographic data and variables related with the knowledge of primary health care 
administrators about COPD

a
 in a metropolis of the Midwest region of Brazil, 2014. 

Variables n % 
 
 Gender 

  

    male 
7 23,3 

    female 
23 76,7 

 
COPD risk factors 
Tobacco   

  Yes 
30 100,0 

  No 
0 0,0 

Wood stove smoke   

  Yes 
20 66,7 

  No 
10 33,3 

Associated diseases 
Hypertension   

  Yes 
16 53,3 

  No 
14 46,7 

Heart Insufficiency   

  Yes 
20 66,7 

  No 
10 33,3 

Osteoporosis   

  Yes 
3 10,0 

  No 
27 90,0 

 
 

  

Median AGE (minimum-maximum) 
42,5 24-60 

Median or work experience (years) (minimum-
maximum) 

4 0-20 

 
  

a
 Chronic obstructive pulmonary disease 

 

Discussion 

A low level of knowledge was found among the physicians attending to the 

outpatients in the primary health care units studied.  

Corroborating this result, several authors have demonstrated, in several 

countries, the low prevalence of knowledge about COPD among the primary health 

care physicians. (5,8,9,10,11,12,13,14,15,16) Some reasons pointed to explain this fact are: 

lack or directed information and continued education, specifically for primary health 

care physicians; limited access and application of the COPD guidelines in this area; 
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low perception of the importance and recommendations concerning spirometry. 

These factors possibly also influence the low prevalence of satisfactory knowledge 

observed in this study, which can contribute to the underdiagnosis percentage 

detected in the region.(2) 

Only 29,6% of the physicians reported the expected prevalence of COPD. The 

profile of the physicians who presented satisfactory knowledge about the diagnosis 

included: female gender, younger and generalist. Some studies have also 

demonstrated that physicians with less work experience (9) and younger (15) have 

more knowledge about COPD. This is probably due to the higher level of theoretical 

updating of the younger and to the focus of the specialists on the guidelines 

concerning the diseases inherent to their specialties.  

The spirometry is mentioned as one of the most frequently used methods to 

diagnose the COPD. Only 37% of the respondents mentioned the bronchodilator test 

as a diagnostic resource. This suggests that 63% of the physicians do not know that 

the lack of reversibility of the test is indispensable for the spirometryic diagnosis of 

the disease. (17) The radiography exceeded the symptoms as the most frequently 

mentioned resource for diagnosis by the physicians interviewed. The chest 

radiography is accessible in Brazil and is associated with the diagnosis of 

pneumopathies, which can explain its frequent use. In an Italian study, (15) the 

general practitioners requested more radiographies than spirometries (99,0% x 74%), 

a behavior that persisted after the implementation of continued education programs.  

Despite the high percentage of physicians who mentioned spirometry as a 

COPD diagnosis method, its use in disassociation with other resources, such as the 

symptoms, might not result in a decrease in the number of underdiagnoses.  

Researchers evaluated the general knowledge and the use of spirometry 

among primary health care physicians in the United Kingdom (18) and verified that 

only 50% had requested the spirometry. A study evaluated the percentage of COPD 

diagnosis in primary health care in a city in Poland (19) and found that the disease 

was mostly underdiagnosed when spirometry was not used.  

Although this study has not addressed the use of COPD guidelines stablished 

by the Brazilian Society of Pneumology and GOLD (17), it can be inferred that 29,5% 

of the physicians (those who presented satisfactory knowledge) were in accordance 

with the guidelines and the remaining were not. These data point to the need to 

simplify and spread COPD guidelines in the primary health care area. (1)  
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Several authors have demonstrated that the adherence of general 

practitioners to the COPD guidelines is unsatisfactory. (4,15,20) The barriers for the 

adhesion are: lack of knowledge about the existence of the rules, lack of familiarity 

due to occasional access, difficulties in understanding and using the guidelines in the 

daily practice. (20) 

In the region where this study was conducted, the use of the wood stove is 

relatively frequent, therefore this relevant risk factor must be considered by the 

physicians. (17,21) Researchers (4,9,10,11,15,22,23,24) ponder that, despite the notorious 

recognition of tobacco as a COPD risk factor for individuals over 40 among the 

physicians, it is possible that many of them are not fully concerned about the 

importance of associating symptoms to risk actors as a diagnostic resource, 

contributing for the underdiagnosis of the disease.  

The association of COPD with morbidities is frequent (17); however, in this 

study such association was reported by only 60% of the physicians interviewed, once 

osteoporosis was little remembered. This suggests that they should be warned 

through continued education programs about the need of a systematic search for 

comorbidities, mainly in the patients with reduced body mass index. (17) A study 

conducted in Poland (19) emphasizes that the early diagnosis and the treatment of 

these co-morbidities improve the prognosis and the chances of survival of these 

patients.  

In this study, when questioned about the long-term consequences of the 

COPD exacerbations, 74,7% of the physicians answered that the main implications 

would be the impairment of the pulmonary function and the increase in the mortality. 

This is a relevant finding as it suggests that as these physicians are aware of the 

consequences of the exacerbations, they are able to act towards the optimization of 

the treatment and the prognosis of the disease. In a multicentric study (4), the authors 

point that there probably is a universal absence of understanding about what 

exacerbated COPD is and about the importance of this clinical condition. In a study 

conducted in Sweden (25), the authors pointed that one of the reasons of the 

underdiagnosis is that most patients with light COPD seek treatment due to an acute 

exacerbation and the physicians are not always aware of the subjacent cause of the 

exacerbation and do not even notice it.  

 



Apêndices 103 

Considering the reasons reported to refer a patient to a pneumologist, it can 

be inferred that there is a level of perception of the physicians about the existence of 

other possibilities of treatment in addition to medications. On the other hand, further 

studies are needed to evaluate which medications are being prescribed and also the 

percentage of no response, once one of the main reasons to refer the patient is the 

inadequate response to therapy.  

Regarding the nurses, one of the attributions of those who work in the family 

health area is to orient the patients and their relatives about the environment control 

and exposition to risk factors. (26) Thus, the nursery professionals need to participate 

effectively in the active health-disease process of COPD.  

The results of this study demonstrated that most nurses lacked the knowledge 

about the prevalence of COPD, although there was an acceptable knowledge about 

the two main risk factors (tobacco and wood smoke) and about the importance of the 

associated diseases, such as arterial hypertension and heart insufficiency. From all 

respondents, 95,1% reported referring the smokers to smoking cessation programs, 

which demonstrates the perception of this group in relation to the importance of 

COPD prevention.  

A study conducted in Australia(27), showed that the nurses, working in 

partnership with the general practitioners achieved an improvement in the life quality 

and satisfaction of the patient, decreasing the number of hospital admissions and 

shortening the period of stay.  

Most health care administrators underestimated the prevalence of COPD and 

reported not having statistical data about the disease in their units. Despite the 

evident knowledge of these professionals about the risk factors, only 51 % reported 

the existence of smoking cessation programs in the units managed by them. Further 

studies are needed to identify the causes of the scarcity of programs and actions to 

revert this situation. Most administrators reported not to know the proportion of COPD 

patients attended in the unit with no previous access to a treatment prescribed by the 

physician. Therefore, a monitoring mechanism needs to be created to guarantee the 

patients’ follow-up and the orientation about the use of medications; especially 

because in the city this study was conducted the COPD treatment is free. (1) 

A comparative analysis was not possible considering that no studies about the 

knowledge of COPD among primary care administrators in the bibliography consulted 

were found.  
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A possible limitation of this study is that only one questionnaire was used 

instead of the analysis of medical records made by each physician characteristics of 

the consultations of COPD patients or suspected patients allowing subjective 

influences. However, considering that the researcher is a pneumologist and the fact 

that each physician was personally interviewed minimizes this condition. 

The relevant points of this study are: it is one of the few studies about the 

knowledge about COPD among the professionals of primary health care centers; it 

included primary health care administrators; the interviews were face-to-face, 

differently from other studies which included online interviews; it pointed the possible 

causes for the underdiagnosis of the disease, already detected in the region; 

presents results that can help the administrators to develop intervention projects to 

increase the diagnosis rate and the early treatment of the disease through the 

improvement of the prevalence of satisfactory knowledge about the disease.  

This study demonstrated that the knowledge of the health professionals in 

primary care centers about the prevalence, etiological factors and diagnosis of COPD 

is unsatisfactory. The percentage of citations for spirometry as a diagnostic tool was 

high in relation to symptoms and the risk factor wood smoke, which probably 

contributed for the low prevalence of satisfactory knowledge among the physicians. 

These data show that the continued education for primary health care professionals 

in all levels is of utmost importance to allow the early diagnosis of the COPD and 

consequently change the natural history of this disease.  
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