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RESUMO 

Os sintomas depressivos em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) estão 

associados a mortalidade, exacerbações, dispneia, queda no desempenho físico, inatividade e 

limitações funcionais na realização das atividades da vida diária (AVDs). A limitação 

funcional é percebida através da perda progressiva do condicionamento físico, com 

diminuição da capacidade ao realizar AVDs e estas podem se tornar mais acentuadas na 

presença de sintomas depressivos. O presente estudo teve por objetivo avaliar as AVDs de 

pacientes com DPOC com sintomas depressivos. Trata-se de um estudo analítico, transversal, 

desenvolvido no ambulatório de Pneumologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da 

Universidade de Pernambuco, no período de março a setembro de 2015. Participaram da 

pesquisa 202 pacientes com diagnóstico clínico-funcional de DPOC, acompanhados no 

referido serviço e que foram rastreados quanto à presença ou ausência de sintomas 

depressivos, constituindo-se dois grupos (pacientes com DPOC com e sem sintomas 

depressivos). Os pacientes foram avaliados quanto as características espirométricas 

(capacidade vital forçada – CVF, volume expiratório forçado no primeiro segundo - VEF1e 

relação VEF1/ CVF), histórico de fumo, presença de comorbidades e de sintomas respiratórios, 

uso de medicações para controle dos sintomas, aplicação do questionário para avaliação das 

AVD (Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire - PFSDQ) e avaliação da 

presença de sintomas depressivos através do inventário de depressão de Beck (BDI). A 

comparação entre os grupos foi realizada através do teste t de Student para amostras 

independentes e/ou de Mann-Whitney conforme a distribuição de normalidade e a associação 

entre as variáveis dicotômicas através do Teste Qui Quadrado de Pearson ou teste Exato de 

Fisher. A regressão logística foi realizada pelo método Backward Lr. A margem de erro 

utilizado nas decisões dos testes estatísticos foi de 5,0% e os intervalos obtidos com 95,0% de 

confiabilidade. Os dados foram analisados através do programa SPSS (for Windows versão 

13.0 SPSS Inc., Chicago, IL). A presente dissertação consta de um artigo original intitulado 

―Comportamento das atividades de vida diária em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 

crônica com sintomas depressivos‖, identificando que todos os domínios do questionário 

PFSDQ (dispneia, fadiga e mudanças nas AVDs) apresentaram-se elevados no grupo de 

pacientes com DPOC com sintomas depressivos. Os sintomas depressivos foram encontrados 

em 79 (39,1%) dos 202 pacientes estudados. Após análise ajustada através da regressão 

logística, foi verificado que, não possuir companheiro (OR: 2,58, IC95%: 1,36 - 4,90), usar 

mais de um broncodilatador (OR: 2,82, IC95%: 1,47 - 5,38), apresentar dislipidemias (OR: 

2,74, IC95%: 1,24 - 6,07), cardiopatias (OR: 2,82, IC95%: 1,18 - 6,74) e expectoração (OR: 

2,44, IC95%: 1,20 - 4,95) aumentaram as chances de desenvolvimento de sintomas 

depressivos nessa amostra de pacientes. Concluiu-se que a execução das AVDs encontra-se 

comprometida nos pacientes com DPOC com sintomas depressivos e que não possuir 

companheiro, usar mais de um broncodilatador, apresentar dislipidemia, cardiopatia e 

expectoração, aumentaram as chances de desenvolvimento de sintomas depressivos. 

 

Palavras chave: Doença crônica. Depressão. Pessoa com deficiência. 
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ABSTRACT 

 

Depressive symptoms in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are 

associated with mortality, exacerbations, dyspnoea, decreased physical performance, 

downtime and functional limitations in activities of daily living (ADLs). The functional 

limitation is perceived by the progressive loss of physical conditioning, with decreased ability 

to perform ADLs and these may become more pronounced in the presence of depressive 

symptoms. This study aimed to evaluate the ADLs in patients with COPD with depressive 

symptoms. This is an analytical study, transversal, developed at the Pulmonology Clinic of the 

University Hospital Oswaldo Cruz, the University of Pernambuco, from March to September 

2015 participated in the research 202 patients with clinical and functional diagnosis COPD, 

followed in that service and were screened for the presence or absence of depressive 

symptoms, constituting two groups (COPD patients with and without depressive symptoms). 

Patients were evaluated spirometric characteristics (forced vital capacity - FVC, forced 

expiratory volume in one second - FEV1e FEV1/FVC), smoking history, comorbidities and 

respiratory symptoms, use of medications for symptom control, application the questionnaire 

for evaluation of ADLs (Pulmonary Functional Status and Dyspnea questionnaire - PFSDQ) 

and assess the presence of depressive symptoms using the Beck depression inventory (BDI). 

The comparison between groups was performed using the Student t test for independent and / 

or Mann-Whitney test as the distribution of normality and the association between 

dichotomous variables using test Chi Square test or Fisher's exact test. Logistic regression 

was performed by Backward Lr method. The margin of error used in the statistical tests was 

5.0% and the intervals obtained with 95.0% reliability. Data were analyzed using SPSS 

(version 13.0 for Windows SPSS Inc., Chicago, IL).This thesis consists of an original article 

entitled "Performance of activities of daily living in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease with depressive symptoms," identifying that all areas of PFSDQ 

questionnaire (dyspnea, fatigue and changes in ADLs) had to be high in group of COPD 

patients with depressive symptoms. Depressive symptoms were found in 79 (39.1%) of 202 

patients. After adjusted analysis using logistic regression, it was found that not having a 

partner (OR: 2.58, 95% CI: 1.36 to 4.90), use more than one bronchodilator (OR: 2.82, 95% 

CI: 47-5.38), present dyslipidemia (OR: 2.74, 95% CI: 1.24 to 6.07), heart disease (OR: 2.82, 

95% CI: 1.18 to 6.74) and expectoration (OR: 2.44, 95% CI: 1.20 to 4.95) increased the odds 

of developing depressive symptoms in this sample of patients. It was concluded that the 

performance of ADLs is impaired in COPD patients with depressive symptoms and not 

having a partner, use more than one bronchodilator present dyslipidemia, heart disease and 

sputum, increased the odds of developing depressive symptoms. 

 

Key word: Chronic disease. Depression. Disabled person. 
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1. APRESENTAÇÃO 

               A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é considerada a quinta causa de 

morbidade e mortalidade em países desenvolvidos; sendo responsável por elevados ônus na 

assistência à saúde e social (GOLD, 2016). 

               É descrita como uma doença com consequências sistêmicas e manifestações 

extrapulmonares, tendo a depressão prevalência que varia entre 10% a 42% (WELDAM et al., 

2013) configurando um dos fatores determinantes no impacto da doença sobre a 

funcionalidade e prognóstico do paciente (GOLD, 2016; GIARDINO et al., 2010), com 

consequente queda na qualidade de vida e redução do funcionamento físico e social dos 

indivíduos (BARNES & CELLI, 2009; HESLOP et al., 2013; SCHANE et al., 2008; VIEG et 

al., 2007; VÖGELE & VON LEUPOLDT, 2008).     

             Os sintomas depressivos representam o principal problema psiquiátrico nesse grupo 

de doentes, caracterizados por sintomas que se diferenciam entre os sexos em sua amplitude, 

sendo geralmente subdiagnosticado e subtratado pelos profissionais de saúde. Sua presença 

favorece menor adesão ao tratamento instituído, assim como contribui para maior taxa de 

abandono, normalmente agravando a DPOC (GAZALLE et al., 2004; SALOMÉ et al., 2012).  

             Considerando que o quadro depressivo repercute negativamente sobre a 

funcionalidade dos indivíduos com DPOC e que as modificações nas atividades de vida diária 

(AVD) possuem estreita relação com o aumento da morbi-mortalidade nesses pacientes 

(KOVELIS et al., 2008), o presente estudo procurou identificar se pacientes com DPOC com 

sintomas depressivos apresentariam limitações nas atividades de vida diária, uma vez que 

esses sintomas caracterizam a presença de sentimentos e mudanças comportamentais 

sugestivos de depressão subilimiar.  

A presente dissertação foi desenvolvida para a linha de pesquisa ―Qualidade de vida‖ 

do programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE).  

O objetivo principal desse estudo foi avaliar a funcionalidade dos pacientes com 

DPOC com e sem sintomas depressivos através das atividades de vida diária.   

            Os dados obtidos com este estudo resultaram na elaboração de um artigo original, 

intitulado: ―Comportamento das atividades de vida diária em pacientes com doença pulmonar 

obstrutiva crônica com sintomas depressivos‖, o qual será traduzido e enviado para a revista 

Jornal Brasileiro de Pneumologia (Qualis B2 para área Medicina 1). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giardino%20ND%5Bauth%5D
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2.1 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

2.1.1 Definição 

            

 A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada por persistente e 

progressiva limitação ao fluxo aéreo pulmonar e resposta inflamatória aumentada nas vias 

aéreas, comum em adultos jovens a partir dos 40 anos de acordo com o Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD, 2016). É descrita como doença heterogênea, com 

consequências sistêmicas, associada às manifestações pulmonares e extrapulmonares, que 

envolve presença de dispneia, tosse crônica e produção de secreção, como também, perda 

progressiva do condicionamento físico, diminuição da capacidade funcional e da força 

muscular e ocorrência de depressão (GOLD,2016; HORNIKX et al., 2013; BARNES & 

CELLI, 2009; KARLOH et al., 2014).  

                               

2.1.2 Epidemiologia 

 

          A DPOC caracteriza-se por grave e crescente problema de saúde pública em todo o 

mundo, sendo sua prevalência, morbidade e mortalidade variável entre países e entre grupos 

diferentes dentro dos países. É responsável por alta taxa de óbitos por doenças respiratórias, 

resultando em elevados ônus na assistência à saúde e social (GOLD, 2016; CELLI, 2010).  

            Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença afeta cerca de 600 

milhões de pessoas no mundo, e de acordo com critérios do Disability Adjusted Life Year 

(DALY) — que soma os anos perdidos devido a mortes prematuras e os anos vividos com 

incapacidade — a DPOC terá o sétimo maior número de DALY no mundo em 2030 (GOLD, 

2016; RABAHI, 2013; COPD, 2012).  

            De acordo com o Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) a 

DPOC será a terceira causa de óbitos em 2020 e a quarta causa em 2030, em todo o mundo 

(GOLD, 2016). Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

(SBTP), no Brasil, mais de oito milhões de brasileiros acima de 40 anos possuem diagnóstico 

de DPOC, sendo considerada a quinta causa de óbitos no País e responsável por cerca de 40 

mil mortes por ano. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, para o estado de 

Pernambuco foi estimado cerca de 325.000 pessoas com DPOC para o ano de 2007, sendo 

1.200 indivíduos nas formas grave e muito grave da doença (SES, 2007).   
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     De acordo com a estatística do DATASUS para o  a n o  d e  2011, foram registrados 

39.743 óbitos atribuídos à DPOC e 107.154 casos de internamentos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) pela doença, correspondendo a 12,5% do total de internações no Brasil. 

    

2.1.3 Critérios para diagnóstico e classificação da DPOC 

            O diagnóstico da DPOC é baseado no diagnóstico clínico (presença de sintomas, 

história de exposição a fatores de risco para a doença) e funcional (espirometria ou prova de 

função pulmonar) (GOLD,2016).   

           Na avaliação espirométrica, dentre os parâmetros avaliados, é mensurado o volume de 

ar forçado exalado no ponto máximo de inspiração (capacidade vital forçada, CVF); medido o 

volume de ar expirado durante o primeiro segundo durante a manobra da capacidade vital 

forçada (volume expiratório forçado no primeiro segundo, VEF1) e calculado a relação entre 

volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada (VEF1/CVF). As 

medições de espirometria são avaliadas por comparação com os valores de referência com 

base em idade, altura, sexo e raça (GOLD,2016). 

            A presença de obstrução das vias aéreas, representada pela relação redução da relação 

VEF1/CVF abaixo de 70% confirma a DPOC e sua gravidade é dada pelos valores do VEF1, 

após uso de broncodilatador (GOLD, 2016).  

              De acordo com o GOLD (2016) a doença é classificada nos estágios I, II, III e IV 

(GOLD I – doença leve, VEF1 é normal, ≥ 80%, GOLD II – doença moderada, 50% > VEF1 

<80%, GOLD III – doença severa, 30% > VEF1 <50% e GOLD IV – doença muito severa,  

VEF1 < 30%) (GOLD, 2016).     

 

2.1.4 DPOC e comorbidades associadas 

A DPOC apresenta-se acompanhada de doenças associadas que podem ter impacto 

significativo no prognóstico do paciente, interferindo no tratamento e na reabilitação dos 

mesmos (GOLD, 2016).  

            As comorbidades que ocorrem com frequência nesses pacientes incluem as doenças 

cardiovasculares, disfunção do músculo esquelético, síndrome metabólica, osteoporose, 

câncer de pulmão e depressão, sendo esta última subdiagnosticada e associada a pior estado 

de saúde e prognóstico desfavorável (GOLD, 2016). 

           A depressão maior apresenta-se como um transtorno prevalente, com característica 
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crônica e de fácil recorrência, capaz de provocar incapacidades funcionais na realização de 

atividades (FLECK et al., 2009). Pode ser definida pela presença de sintomas depressivos 

como - humor deprimido ou a perda de interesse ou prazer em atividades, acompanhado de 

sintomas como alterações em apetite, peso, sono ou atividade psicomotora, energia diminuída, 

sentimentos de inutilidade ou culpa inadequada, dificuldade de pensar, concentrar-se ou de 

tomar decisões, ou pensamentos recorrentes de morte ou ideação, planos ou tentativas 

suicidas, em pelo menos duas semanas, causando sofrimento ou prejuízo clinicamente 

significativo nas áreas social, ocupacional ou outras importantes de funcionamento (PARKER 

& BROTCHIE, 2009). 

São descritos ainda a presença de manifestações emocionais como sentimentos 

negativos sobre si mesmo, satisfação reduzida, perda de vínculos emocionais, crises de choro, 

auto-recriminação, auto-crítica, distorção da imagem corporal, eventos motivacionais, desejos 

de evasão, escapismo, retirada e aumento da dependência, as quais podem vir acompanhadas 

de manifestações neurovegetativas e físicas, tais como perda da libido, fadiga e retardo 

(MASCELLA, 2013). 

Embora prevalente, alguns doentes não cursam com a depressão clássica, no entanto, 

apresentam sintomas depressivos, considerados uma forma de depressão sublimiar e esta se 

associa a risco aumentado de exacerbações e gravidade da doença (GOLD, 2016). 

            Os sintomas depressivos não são facilmente diagnosticados, têm o diagnóstico 

negligenciado ou são subtratados, constituindo fatores de risco para hospitalização, maior 

tempo de internação e pior sobrevida (FLECK et al., 2009; FUNK et al., 2009; KUHL et al., 

2008). Nos pacientes estáveis, os sintomas estão associados com subsequente mortalidade 

(DE VOOG et al., 2008), exacerbação da doença, sintomas de dispneia (POOLER & BEECH, 

2014), queda no desempenho físico, não adesão ao plano de tratamento e crescentes taxas de 

abandono do tratamento e da reabilitação pulmonar (LI et al., 2014).  

   

2.1.5  A etiologia da depressão na DPOC 

 

Os sintomas depressivos possuem estreita relação com a ativação do eixo 

hipotalâmico-pituitário-supra-renal (HPA) e com aumento da resposta inflamatória sistêmica 

da DPOC. Os efeitos sistêmicos originam-se do estresse oxidativo decorrentes de alterações 

bioquímicas na membrana celular endovascular e da modificação na função de eritrócitos 

nesses doentes, que interferem na transdução eficaz de sinalização de neurotransmissores 

(AUGUSTI, et al., 2003, LAURIN et al., 2012, NEGEWO et al.,2015, YOHANNES & 
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ALEXOPOULOS, 2014).  

Evidências na literatura mostram que existem fatores de risco potenciais para a 

ocorrência de depressão no paciente com DPOC, que vão desde a predisposição genética, à 

exposição pessoal e ambiental até efeitos neuropsiquiátricos da DPOC (NORWOOD, 2007).  

           Por se tratar de doença inflamatória crônica, níveis basais elevados de marcadores 

inflamatórios (interleucina 1β, interleucina 6 e factor de necrose tumoral-alfa) geram 

hipoxemia cerebral, prejudicando o funcionamento neuronal e possibilitando alterações 

comportamentais e de humor (HARLEY et al., 2005; NORWOOD, 2007, SEVENOAKS & 

STOCKLEY, 2006) 

                 

2.2 Atividades de vida diária 

 

     Os sintomas depressivos estando relacionados à inatividade (DI MARCO et al., 2014), 

resultam em restrição das atividades físicas e limitações funcionais que repercutem na 

realização das atividades de vida diária, com diminuição do desempenho e consequente 

redução da funcionalidade do indivíduo
 
(ALTENBURG et al., 2013; BENDIXEN et al., 2014; 

CHATILA, 2008; MAOUA et al.,2014).  

     A funcionalidade envolve as funções do corpo, atividade, e participação social e está 

relacionada ao desempenho das atividades de vida diária (AVDs), cujas limitações podem 

estar representadas na restrição do desenvolvimento de ações do dia-a-dia (DEL DUCA et al., 

2009; NUBILA, 2010). 
 
As limitações funcionais em pacientes com DPOC são percebidas 

pela redução na capacidade de realizar AVDs, que por sua vez, pode se encontrar reduzida, 

especialmente na presença de sintomas depressivos (KOVELIS et al., 2008).   

     As AVDs são definidas como ações desempenhadas diariamente pela pessoa, incluindo a 

capacidade do indivíduo vestir-se, alimentar-se, tomar banho, pentear-se, atender telefone, 

comunicar-se pela escrita, manipular correspondências, dinheiro, livros e jornais, além da 

própria mobilidade corporal, como a capacidade de virar-se na cama, sentar-se, mover-se ou 

transferir-se de um lugar para outro (VELLOSO & JARDIM, 2006). 

     Podem ser divididas em atividades básicas da vida diária (ABVDs) e em atividades 

instrumentais da vida diária (AIVDs) (MARRA et al., 2007).   

     As ABVDs são atividades desempenhas no cotidiano do indivíduo, realizada no decorrer 

do seu dia para cuidar de si, como higiene pessoal, tomar banho, ir ao banheiro, comer, andar, 

vestir-se, calçar-se e deambular. As AIVDs são mais complexas, onde é necessário administrar 
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o ambiente em que vive e requer maior independência funcional, como cozinhar, guardar 

utensílios em armários, arrumar a cozinha, lavar roupas, fazer compras e utilizar meios de 

transporte (VELLOSO & JARDIM, 2006; COSTA et al., 2006).    

Na DPOC, a incapacidade para realização das AVDs ocorre em decorrência do 

agravamento da dispneia aos esforços, resultante de limitações ventilatórias devido as 

alterações estruturais e da mecânica respiratória ineficaz, que levam ao aumento do 

aprisionamento aéreo e a hiperinsulflação dinâmica (MARDOR & BOSKANAT, 2001). 

 Como consequência, esses pacientes restringem suas AVDs, tendem a inatividade, que 

diminuem o condicionamento físico e aumentam a percepção da dispneia (GOLD, 2016; 

KOVELIS et al., 2008), especialmente se realizam atividades que exigem a elevação dos 

membros superiores ou ainda que requeira a deambulação em terrenos acidentados ou subir 

escadas (MARDOR & BOSKANAT, 2001).   

      As modificações nas AVDs possuem estreita relação com o aumento da morbidade e 

mortalidade em pacientes com DPOC, o que demostra a importância da avaliação adequada 

das limitações na realização de AVD do paciente DPOC, para melhor assistência e 

acompanhamento (KOVELIS et al., 2008). 

 

2.3 Avaliação do estado funcional do paciente com DPOC 

 

A DPOC cursa com consequências sistêmicas e extrapulmonares que causam impacto 

sobre a funcionalidade do paciente, com queda no desempenho de suas atividades. Uma 

maneira de avaliar os danos funcionais e a incapacidade física causada pela doença é através 

da utilização de instrumentos de AVDs, que versam sobre o autocuidado do indivíduo, sua 

capacidade de vestir-se, alimentar-se, mobilizar-se e interagir com o meio social.      

Um dos instrumentos utilizados para a identificação dessas alterações nas AVDs é o 

Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire – Modified version (PFSDQ-M), 

desenvolvido por Lareau, Meek e Roos (1998), com o objetivo de avaliar as limitações nas 

AVDs de pacientes com DPOC impostas pela dispneia, sendo assim um instrumento sensível 

para esses pacientes e com validade, consistência interna e reprodutibilidade para a população 

brasileira. Apresentou equivalência semântica na tradução, com conteúdo compreensível e 

aceitável entre os pacientes com DPOC e com consistência interna pelo coeficiente alfa de 

Crobach entre 0,84 para dispneia e 0,93 para fadiga; e mostrou-se reprodutível com r entre 

0,52 para severidade da dispneia atual e 0,99 para severidade da dispneia nas AVDs 

(LAREAU et al.,1998). 
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2.4 Avaliação dos sintomas depressivos 

 

           O Inventário de depressão de Beck é um instrumento de auto-avaliação, ou auto-relato, 

amplamente utilizado em ambientes clínicos e de pesquisa para avaliar a gravidade da 

depressão e propriedades psicométricas do indivíduo investigado. Originalmente proposto por 

Beck e colaboradores, a escala foi revista em 1996 para incluir os critérios do DSM-IV para o 

episódio depressivo maior e validado no Brasil por Gomes - Oliveira et al. (2012). De acordo 

com esses autores, o instrumento apresentou coeficiente alfa de consistência interna de 0,93, 

alcançando sensibilidade de 70% e especificidade de 87%; com validade e capacidade 

preditiva de gravidade aceitáveis (GOMES-OLIVEIRA et al., 2012). É composto por 21 

conjuntos de declarações sobre os sintomas depressivos nos últimos 15 dias que são 

classificados em uma escala ordinal de 0 a 3, produzindo escores totais que variam de 0 a 63. 

Os níveis de severidade são identificados de 0-13, mínimo / sem depressão; 14-19, depressão 

leve; 20-28, depressão moderada; e 29-63, depressão grave (GOMES-OLIVEIRA et al., 2012; 

QUILTY et al., 2010), que possibilitam a identificação de presença ou não dos sintomas 

depressivos, de acordo com o escore alcançado 

 

 

2.5 JUSTIFICATIVA 

              

          A DPOC é conhecidamente uma doença com consequências sistêmicas, associada às 

manifestações pulmonares e extrapulmonares, que envolve desde a perda progressiva do 

condicionamento físico, até a diminuição da capacidade funcional. O paciente vivencia 

implicações sistêmicas como sintomas depressivos, fraqueza muscular e intolerância à 

atividade física e com o avanço e gravidade da doença, o indivíduo experimenta limitações na 

realização das atividades do dia a dia com ocorrência de dispneia e intolerância à atividade. 

           Considerando a DPOC uma doença incapacitante e progressiva, que cursa com 

sintomas depressivos e sendo esses subdiagnosticados e subtratados, e reconhecendo que a 

autonomia funcional nas realizações das AVDs estão comprometidas, a avaliação das 

limitações das AVD na presença de sintomas depressivos se faz necessária, a fim de se 

identificar a sua ocorrência e os principais fatores associados entre esses pacientes.        
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2.6 OBJETIVOS 

 

2.6.1        Objetivo Geral 

                Avaliar as atividades de vida diária (AVDs), através do Pulmonary Functional 

Status and Dyspnea Questionnaire (PFSDQ), em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) com sintomas depressivos. 

 

2.6.2      Objetivos Específicos 

  Avaliar as AVD através do questionário Pulmonary Functional Status and Dyspnea 

Questionnaire – Modified version (PFSDQ- M). 

Determinar a prevalência de sintomas depressivos e os fatores de risco nos pacientes 

com DPOC. 

Identificar a presença de comorbidades. 

           Comparar as AVDs nos pacientes com DPOC com e sem sintomas depressivos através 

do questionário PFSDQ.  

 

 

2.7 HIPÓTESE 

 

             Pacientes com DPOC e com sintomas depressivos apresentam limitações de maior 

magnitude nas AVDs em relação aos pacientes sem esses sintomas 
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3 CAPÍTULO II: MÉTODOS 
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3.1  DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

3.1.1 Tipo de estudo 

       Estudo analítico, transversal. 

       Foram abordados 279 pacientes com diagnóstico de DPOC no ambulatório de 

Pneumologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e avaliados 202 pacientes que 

atenderam aos critérios de inclusão, conforme está descrito na figura 1.      

           

                                                              

                                                                        

                                                                                            

                                                                     

 

 

 
 
               

                                                               
 

 

Figura 1: Fluxograma de captação dos participantes do estudo. 

 

3.2 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.2.1         Local de realização do estudo 

             A pesquisa foi realizada no ambulatório de Pneumologia do Hospital Universitário 

Oswaldo Cruz (HUOC), e desenvolvida entre março a setembro de 2015, após aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco (CAAE nº 39800414.3.0000.5208) e após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com a Resolução 466/12. 
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3.2.2 População do estudo 

A população do estudo foi constituída por pacientes com diagnóstico clínico-funcional 

de doença pulmonar obstrutiva crônica, acompanhados nos ambulatórios de Pneumologia do 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz. 

3.2.3 Critérios de inclusão 

 Foram considerados participantes do estudo todos os pacientes com diagnóstico 

clínico funcional de DPOC (VEF1/CVF pós broncodilatador < 70% e VEF1< 80%), com idade 

superior a 40 anos, história de tabagismo, exposição ambiental ou ocupacional aos poluentes, 

e/ou sintomas de dispneia aos esforços, tosse e/ou secreção.  

. 

3.2.4    Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo todos os pacientes com déficit auditivo e visual que 

interferissem na avaliação, com diagnóstico prévio de depressão observado no prontuário, ou 

em uso de medicação antidepressiva e ser portador de outras doenças pulmonares. 

4. DEFINIÇÃO DE TAMANHO AMOSTRAL 

 

       Levando em consideração que aproximadamente 40% dos 80 pacientes atendidos sema-

nalmente no Ambulatório de Pneumologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz tem 

DPOC e como objetivo principal a determinação da prevalência de sintomas depressivos nes-

ses pacientes, foi estipulado tamanho populacional de 512 pacientes para o período de 4 me-

ses de coleta prevista.  

       Tomando como referência a proporção esperada de 28,57% de sintomas depressivos ob-

tida do estudo de CARVALHO et al. (2007), o cálculo amostral foi realizado com a margem 

de erro de 5,0% e confiabilidade de 95,0%, a partir da seguinte fórmula: 

 

m = 
2

2 )1(

e

ppz
ee



                                         n = N

m
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Onde: 
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         n = Tamanho amostral; 

         z = 1,96 = valor da curva normal relativa a confiabilidade de 95,0%; 

         pe
 
= 0,5  = Proporção esperada igual a 28,57%. 

         e = 0,05 = erro de 5,0%;  

         N = 512 = tamanho populacional igual estimado no período de 4 meses de coleta dos 

dados. 

 O tamanho amostral encontrado foi de 194 pacientes e o cálculo foi realizado através 

do programa EPI-INIFO versão 6.04d para DOS. 

 

5. DEFINIÇÃO DE TERMOS E CATEGORIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

5.1 Operacionalização e categorização de variáveis 

             - Idade: Número de anos de alguém. Categorização: a variável será analisada na sua 

forma contínua. 

            - Sexo: masculino e feminino. 

            - Renda: É a remuneração de fatores de produção. Categorização: Até 01 salário 

mínimo e 1 até 3 salários mínimos. 

- Escolaridade: Tempo de frequência na escola em anos, para o desenvolvimento da 

capacidade intelectual, moral e física do ser humano. Categorização: 0 a 4 anos de 

estudo, 5 a 8 anos de estudo e mais de 8 anos de estudo. 

- Estado civil: É situação de um indivíduo em relação ao matrimônio. Categorização: 

Com companheiro = casado e com união estável; sem companheiro = solteiro, 

divorciado, viúvo 

- Expectoração: Muco segregado em decorrência de inflamação de mucosa. 

Categorização: Sim ou não. 

- Tabagismo: Ato de consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, 

cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. Categorização: Sim ou não. 

- Peso: Medida utilizada para avaliação do estado nutricional, expresso em 

quilograma (Kg) de acordo com a pesagem do paciente. A variável será analisada na 

sua forma contínua. 
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- Estatura: Dimensão vertical de um corpo, a partir da base para cima; altura de uma 

pessoa. A variável será analisada na sua forma contínua. 

- Índice de massa corporal: Medida utilizada para avaliação do estado nutricional. 

A variável será analisada na sua forma contínua. 

- Medicações: Agentes terapêuticos para atender a determinada indicação.  

- Comorbidades: Presença ou associação de duas ou mais doenças numa mesma 

pessoa. Categorização: Sim ou não. 

- Hipertensão arterial sistêmica: Condição clínica multifatorial caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Categorização: Sim ou não. 

- Dislipidemias: É um distúrbio nos níveis de lipídios e/ou lipoproteínas no sangue. 

Categorização: Sim ou não. 

  - Diabetes mellitus: Consiste em um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos             

que apresentam em comum a hiperglicemia, resultante de defeitos na ação da insulina, 

na secreção de insulina ou em ambos.  Categorização: Sim ou não. 

  - Cardiopatias: Nome genérico das doenças do coração. Categorização: Sim ou não. 

  - Câncer: Tumor maligno. Categorização: Sim ou não. 

 

5.2    Etapas e métodos de coleta dos dados 

     Inicialmente os indivíduos que foram acompanhados no ambulatório de Pneumologia 

do Hospital Universitário Oswaldo Cruz tiveram seus prontuários consultados para a 

identificação do diagnóstico confirmado de doença pulmonar obstrutiva crônica (relação 

VEF1/CVF pós broncodilatador <70% predito, VEF1<80%), e em seguida foram 

convidados a participar da pesquisa, e realizado a leitura do termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 2).  

        Após o aceite e assinatura do TCLE, os indivíduos elegíveis foram entrevistados 

através de protocolo estruturado, a respeito de questionamento sócio-demográfico-cultural 

e clínico. Foram coletados dados sobre idade, sexo, raça, procedência, escolaridade, 

estado civil, profissão, renda, medicações utilizadas, sintomas da DPOC, hábito tabágico, 

comorbidades existentes.   

        Os dados referentes à antropometria (peso e altura), como também da espirometria 

(VEF1, CVF, VEF1/CVF), foram coletados diretamente do prontuário do paciente no dia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lipídio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lipoproteína
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
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da consulta médica, assim como a avaliação do questionário PSFDQ e o Inventário de 

depressão de Beck (BDI), em uma única ocasião. 

 

         Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire – Modified version 

(PFSDQ-M)                

         Para avaliação das limitações na vida diária de pacientes com DPOC, foi utilizado a 

versão em português do Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire – 

Modified version, validado no Brasil por Kovellis et al. (2008), que verificaram a validade, 

consistência interna e reprodutibilidade para a população brasileira.  

         O Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire – Modified version 

(PFSDQ-M) é um questionário desenvolvido especificamente para avaliar as limitações 

nas atividades de vida diária (AVDs) de pacientes com DPOC impostas pela dispneia. É 

composto por três domínios: influência da dispneia nas AVDs, influência da fadiga nas 

AVDs (05 itens gerais e 10 itens específicos para cada domínio) e mudanças nas AVD em 

comparação ao período anterior à doença (10 itens específicos) (KOVELIS et al., 2008).  

O paciente relata o quanto a dispneia e a fadiga interferem nos 10 itens específicos da 

AVDs, escolhendo para cada atividade um valor compreendido entre 0 e 10: 0 (nenhuma 

interferência), 1-3 (leve), 4-6 (moderada), 7-9 (grave) e 10 (muito grave). No terceiro 

domínio, o paciente relata de quanto foi a mudança nas AVDs em comparação ao período 

anterior à doença, escolhendo para cada atividade um valor entre 0 e 10: 0 (tão ativo como 

sempre em relação a essa atividade), 1-3 (pequena mudança), 4-6 (mudança moderada), 7-

9 (mudança extrema) e 10 (não faz mais essa atividade). Um escore parcial é calculado, 

variando de 0 a 100 para um dos três domínios (dispneia, fadiga e mudanças nas AVDs), e 

um escore total é formado pela soma dos escores parciais dos três domínios, totalizando 

um valor que varia de 0 a 300. Valores mais altos na escala indicam maior limitação nas 

AVDs. As cinco questões gerais nos domínios dispneia e fadiga são de caráter informativo 

e qualitativo, e suas respostas não são contabilizadas na pontuação do questionário 

(KOVELIS et al., 2008).   

 

            

          Inventário de depressão de Beck 

          Para avaliação da presença de sintomas depressivos, foi utilizado o Inventário de 

depressão de Beck (ANEXO C), que é um instrumento de auto-avaliação, ou auto-relato, 

amplamente utilizado em ambientes clínicos e de pesquisa para avaliar a gravidade da 
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depressão e propriedades psicométricas do indivíduo investigado. Originalmente proposto 

por Beck e colaboradores, a escala foi revista em 1996 para incluir os critérios do DSM-

IV para um episódio depressivo maior e validado no Brasil por Gomes-Oliveira et al. 

(2012).  

          É composto por 21 conjuntos de declarações sobre os sintomas depressivos nos 

últimos 15 dias que são classificados em uma escala ordinal de 0 a 3, produzindo escores 

totais que variam de 0 a 63. Os níveis de severidade são identificados de 0-13, mínimo / 

sem depressão; 14-19, depressão leve; 20-28, depressão moderada; e 29-63, depressão 

grave (GOMES-OLIVEIRA et al., 2012; QUILTY et al., 2010), que possibilitaram a 

identificação de presença ou não dos sintomas depressivos, de acordo com o escore 

alcançado. Para esta pesquisa, a classificação adotada foi de presença de sintomas 

(pontuação de 14 a 63) e ausência de sintomas (0 a 12).  

          

6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

        Os dados foram analisados descritivamente através de frequências absolutas e 

relativas e percentuais para as variáveis categóricas. As variáveis numéricas foram 

representadas pelas medidas de tendência central e medidas de dispersão. Para as 

variáveis numéricas, foi realizada a distribuição de normalidade através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov e homogeneidade de variância de Levene. 

             Para comparação entre grupos foi utilizado o Teste t de Student para amostras 

independentes e/ou de Mann-Whitney conforme a distribuição de normalidade. Para 

avaliar a associação entre as variáveis dicotômicas foi realizado o Teste Qui Quadrado de 

Pearson ou o Teste Exato de Fisher.        

                 A margem de erro utilizada nas decisões dos testes estatísticos será de 5,0% e 

os intervalos obtidos com 95,0% de confiabilidade. Para análise dos dados foi construído 

um banco de dados na planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 e posteriormente 

exportado para o programa SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL) for Windows versão 13.0, onde 

foi realizada a análise estatística.                 

       

7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

         O presente projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco (CEP/CCS/UFPE) de acordo com a Resolução nº 466/12 do Conselho 
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Nacional de Saúde, tendo sido aprovado no CEP/CCS/UFPE (CAAE nº 

39800414.3.0000.5208).          
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8 CAPÍTULO III: ARTIGO ORIGINAL 
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8.1 Resumo 

Objetivo: objetivo avaliar as atividades de vida diária (AVDs) e fatores de risco para o 

desenvolvimento de sintomas depressivos nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC). Método: Estudo transversal realizado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. 

Participaram do estudo 202 pacientes com DPOC. Foram avaliados os dados 

sociodemograficos e antropométricos, as AVDs através do Pulmonary Functional Status and 

Dyspnea Questionnaire – Modified version (PFSDQ-M) e a presença de sintomas depressivos através 

do Inventário de Depressão de Beck (BDI). Resultados: Todos os domínios (dispneia, fadiga 

e mudanças de atividades) do PFSDQ apresentaram-se comprometidos nos pacientes com 

sintomas depressivos. A prevalência de sintomas depressivos foi de 39,1%. As chances de 

desenvolvimento desses sintomas ocorreram para aqueles que utilizavam mais de um 

broncodilatador (OR: 2,82, IC95%: 1,47 -5,38, p= 0,002), apresentavam dislipidemias (OR: 

2,74, IC95%: 1,24 – 6,07, p= 0,012), possuiam cardiopatia (OR: 2,82, IC95%: 1,18 - 6,74, p= 

0,020), apresentavam expectoração (OR: 2,44, IC95%: 1,20 – 4,95, p= 0,014) e não possuiam 

companheiro (OR: 2,58, IC95%: 1,36 - 4,90, p= 0,004). Conclusão: Pacientes com DPOC com 

sintomas depressivos apresentaram todos os domínios das AVDs comprometidos em relação 

aos pacientes sem esses sintomas. 

.  

Palavras chave: Doença crônica. Depressão. Pessoa com deficiência 

 

8.2 Abstract 

Objective: To assess the activities of daily living (ADLs) and risk factors for the development of 

depressive symptoms in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Method: A 

cross-sectional study carried out the Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Two hundred two 

patients with COPD participated in the study. We evaluated the socio demographic and 

anthropometric data, the ADLs through Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire 

– Modified version (PFSDQ-M) and the presence of depressive symptoms using the Beck Depression 

Inventory (BDI). Results: All domains (dyspnea, fatigue and activity changes) of PFSDQ are 

compromised in patients with depressive symptoms. The prevalence of depressive symptoms 

was 39.1%. The chances of developing these symptoms occurred for those who used more 

than one bronchodilator (OR: 2.82, CI 95%: 1.47 - 5.38, p= 0.002), presented dyslipidemias 

(OR: 2.74, CI95%: 1.24 - 6.07, p= 0.012), had heart disease (OR: 2.82, CI 95%: 1.18 - 6.74, p= 

0.020), presented expectoration (OR: 2.44, CI 95%: 1.20 - 4.95, p= 0.014) and not having a 

partner (OR: 2.58, CI 95%: 1.36 - 4.90, p= 0.004). Conclusion: COPD patients with 

depressive symptoms had all domains of ADL compromised compared to patients without 

these symptom. 
  

Key words: Chronic disease. Depression. Disabled person. 
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8.3 Introdução 

        A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) associada a depressão conduz a pior 

prognóstico desse paciente, com consequente queda na qualidade de vida e menor adesão ao 

tratamento e reabilitação dos mesmos
(1,2)

. Os sintomas depressivos, embora relativamente 

prevalentes nestes pacientes, não são facilmente diagnosticados pelos profissionais de saúde, 

uma vez que são sublimiares
(3,4,5)

. 

       Os sintomas depressivos estão associados a mortalidade 
(6,7),

 exacerbação da doença, 

dispneia 
(8). 

queda no desempenho físico, inatividade 
(9)

 e limitações funcionais na realização das 

atividades da vida diária (AVDs) 
(10,11,12,13).

 

         A limitação funcional é vivenciada através da perda progressiva do condicionamento físico, 

com diminuição da capacidade em realizar AVDs e redução da força muscular devido às 

manifestações sistêmicas da doença que, se associados a sintomas depressivos, podem se 

tornar mais acentuados
(14,15,16)

.           

               Considerando que a presença de sintomas depressivos nos pacientes com DPOC podem 

repercutir negativamente sobre as AVDs, faz-se necessário entender de que forma as AVDs se 

apresentam nesses pacientes e quais fatores poderiam estar contribuindo para o desenvolvimento dos 

sintomas depressivos.         

               Assim, o presente estudo teve por objetivo avaliar as AVDs e fatores de risco para o 

desenvolvimento de sintomas depressivos nos pacientes com DPOC. 

 

8.4 Método 

Estudo transversal, desenvolvido com pacientes com diagnóstico clínico funcional de 

DPOC, acompanhados no ambulatório de Pneumologia do Hospital Universitário Oswaldo 

Cruz no período de março a setembro de 2015. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
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em Pesquisa institucional e se encontra de acordo com a declaração de Helsinki e a resolução 

466/12 do CONEP (CAAE 39800414.3.000.5208). 

Considerando o número aproximado de 512 pacientes com DPOC no ambulatório do 

HUOC e a prevalência de sintomas depressivos de 28,57% obtida no estudo de Carvalho e col. 

(2007)
(17)

,a amostra total foi de 194 pacientes. O cálculo amostral foi realizado considerando-

se o alfa de 0,05 e 95% de confiabilidade. 

Foram incluídos no estudo indivíduos com diagnóstico clínico-funcional de DPOC de 

acordo com o Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), história de fumo, 

exposição ambiental ou ocupacional de poluente e/ou sintomas de tosse, hipersecreção ou 

dispneia, relação volume expiratório forçado no primeiro segundo/capacidade vital forçada 

(VEF1/CVF) < 70% pós-broncodilatador e VEF1< 80% do previsto, de ambos os sexos e com 

idade acima de 40 anos. Foram excluídos pacientes com DPOC que apresentassem alterações 

cognitivas, auditivas e visuais que inviabilizassem as respostas aos questionários utilizados, 

pacientes com diagnóstico de depressão e ser portador de outras doenças pulmonares. 

Os pacientes elegíveis tiveram seus dados referentes a antropometria (peso e altura) e 

espirometria (VEF1, CVF, VEF1/CVF), coletados diretamente do prontuário do paciente no dia 

da consulta médica. Em seguida foram entrevistados quanto aos aspectos sócio-demográficos. 

 Avaliação das AVDs (PFSDQ-M) 

Para a avaliação das limitações das atividades de vida diária, foi utilizado o 

questionário Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire – Modified version 

(PFSDQ-M), validado para a população brasileira, com consistência interna de 0,84 para 

dispneia e 0,93 para fadiga (alfa de Crobach). Esse questionário desenvolvido especificamente 

para avaliar as limitações AVD de pacientes com DPOC impostas pela dispneia. É composto 

por três domínios: dispneia, fadiga nas AVD e mudanças nas AVD em comparação ao período 

anterior à doença
(18).

 O presente questionário é constituído por 10 atividades (escovar os 
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cabelos, levantar os braços acima da cabeça, tomar banho, lavar os cabelos, vestir camisa, 

preparar lanche, andar em plano inclinado, subir 3 degraus, andar 3 metros e andar em terreno 

acidentado); os quais possibilitam um escore parcial calculado que varia de 0 a 100 para um 

dos três domínios e um escore total é formado pela soma dos escores parciais dos três 

domínios, totalizando um valor que varia de 0 a 300. Valores mais altos na escala indicam 

maior limitação nas AVD
(18)

. 

Avaliação dos sintomas depressivos (BDI) 

A avaliação da presença de sintomas depressivos foi realizada através do Inventário de 

Depressão de Beck (BDI). É um instrumento de auto-avaliação, ou auto-relato, amplamente 

utilizado em ambientes clínicos e de pesquisa para avaliar a gravidade da depressão tendo 

sido validado no Brasil por Gomes-Oliveira et al. (2012)
(19)

 e apresentando coeficiente alfa de 

Cronbach de 0,93, sensibilidade de 70% e especificidade de 87%. É composto por 21 

conjuntos de declarações sobre os sintomas depressivos nos últimos 15 dias, os quais são 

classificados em escala ordinal de 0 a 3, produzindo escores totais que variam de 0 a 63. Os 

níveis de severidade são identificados de 0-13 (mínimo/sem depressão), 14-19 (depressão 

leve), 20-28 (depressão moderada) e 29-63 (depressão grave)
(19,20)

. Para efeitos de 

classificação quanto a presença/ausência de sintomas depressivos, foi adotado o ponto de 

corte de 0 a 12 (ausência de sintomas) e 14 a 63 (presença de sintomas) para este estudo
(19).

  

Inicialmente foram realizados a distribuição de normalidade e a homegeneidade de 

variância através dos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Levene respectivamente. As 

variáveis numéricas são apresentadas pelas medidas de tendência central e medidas de 

dispersão e em frequências absoluta e relativa. Oteste Qui Quadrado de Pearson ou Exato de 

Fisher foram utilizados para verificar a associação entre as variáveis categóricas. A 

comparação entre os grupos com e sem sintomas depressivos foi realizada através do teste t 

de Student para amostras independentes ou o teste de Mann-Whitney.  
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              A regressão logística foi realizada considerando-se como variável dependente a 

presença de sintomas depressivos (sim/não). A associação entre esta variável e os dados sócio-

demográficos, espirométricos, tipo de medicação utilizada e presença de comorbidades foi 

realizada através da análise bivariada e incluídos no modelo de regressão logística as 

variáveis que apresentaram p ≤ 0,20 na análise bivariada. A regressão foi realizada pelo 

método Backward Lr. A análise foi realizada através do programa SPSS versão 13.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL) e considerando como significante p valor < 0,05. Para todos os testes foram 

aplicados intervalo de confiança de 95%, com margem de erro de 5%.  

                  

8.5 Resultados 

Dos 279 pacientes elegíveis para a pesquisa, foram excluídos 77 por falta de dados da 

espirometria para confirmação do diagnóstico de DPOC nos prontuários dos pacientes, 

totalizando 202 indivíduos para o estudo. Do total de pacientes, foi identificado 103 (51%) 

sendo do sexo feminino, 97 pacientes (48%) apresentaram escolaridade de 0 a 4 anos e 105 

(52%) com 5 ou mais anos de estudo. Dos pacientes envolvidos, 104 (51,5%) possuíam 

companheiro. Em relação a estratificação de acordo com o GOLD, mais da metade (54%) 

apresentaram a doença na sua forma severa (Tabelas 1 e 2).  

          Em relação as AVDs, foram identificadas modificações em todos os domínios do 

PSFDQ (dispneia, fadiga e mudanças de atividades), com restrição e limitações na execução 

das atividades, as quais apresentaram-se comprometidas nos pacientes com sintomas 

depressivos (Gráficos 1, 2 e 3). 

          A prevalência de sintomas depressivos foi identificada em 39,1% (79 pacientes) dos 

pacientes estudados. De acordo com a análise de regressão logística, não possuir companheiro 

(OR= 2,58, p=0,004), usar mais de um broncodilatador (OR= 2,82, p= 0,002), apresentar 

dislipidemias (OR=2,74, p=0,012), cardiopatias (OR= 2,82, p= 0,020) e expectoração (OR= 
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2,44, p=0,014) aumentaram as chances de desenvolvimento dos sintomas depressivos nos 

pacientes com DPOC (tabela 3). 

 

          8.6 Discussão 

O presente estudo apresentou queda de todos aos domínios do questionário PFSDQ e 

prevalência de 39,1% de sintomas depressivos nos pacientes com DPOC. Quanto as chances 

para o desenvolvimento dos sintomas depressivos, os fatores que contribuíram para o 

desenvolvimento foram não ter companheiro, apresentar expectoração, dislipidemia e 

cardiopatia e usar mais de um broncodilatador. 

O quadro depressivo entre pacientes com DPOC é considerado a principal 

comorbidade psiquiátrica desse grupo, representando o comprometimento sistêmico e 

extrapulmonar da doença
(3,21,22,23)

, capaz de determinar queda na funcionalidade e 

desenvolvimento das atividades
(24,25)

 e na qualidade de vida. 

De acordo com os resultados, as AVDs apresentaram-se limitadas no grupo que 

apresentou os sintomas depressivos, indicando pior desempenho para todas as atividades 

relacionadas, evidenciando maior restrição na execução de atividades e perda da autonomia 

funcional.
 
As AVDs relacionam-se às ações desempenhadas diariamente pela pessoa e 

correspondem à capacidade do indivíduo vestir-se, alimentar-se, tomar banho, pentear-se, 

mobilizar-se
(26)

, e quando estão envolvidas com sintomas depressivos resultam em perda da 

funcionalidade do paciente
(11,12,13,27)

, da autonomia e independência desses pacientes 
(21). 

De acordo com alguns estudos, os pacientes com DPOC que apresentaram sintomas 

depressivos experimentaram inatividade, restrição das atividades físicas e limitações 

funcionais que repercutiram na realização das ações diárias, com diminuição do desempenho 

e consequente redução da funcionalidade do indivíduo
(10,11,12,13)

.   
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A reduzida capacidade de realizar exercícios é queixa comum entre os pacientes com 

DPOC e essa restrição, experimentada na execução nas atividades de vida diária, pode ser 

explicada pelas manifestações extrapulmonares da doença e pela disfunção 

musculoesquelética atribuída a presença de processo inflamatório sistêmico da doença, a 

inatividade crônica, a desnutrição, ao tabagismo, a hipoxemia e ao uso de medicações do 

tratamento que favorecem ao descondicionamento físico do indivíduo
(28).

 

Apesar de todos os domínios do PFSDQ apresentaram-se comprometidos, observa-se 

que as atividades relacionadas a mobilidade do paciente (andar em plano inclinado, subir 3 

degraus, andar em terreno acidentado e andar 3 metros), mostraram-se com maior limitação, 

exigindo maior esforço de membros inferiores para a sua realização. Bendixen et al.
(12),

 

também verificaram ineficiência na execução de tarefas envolvendo pacientes com DPOC, e 

cerca de 90% deles relataram maior esforço e cansaço na execução de atividades, a 

semelhança de nosso estudo. Possivelmente, o fato do paciente com DPOC apresentar-se com 

disfunção muscular periférica e reduzida capacidade ao exercício, associada às alterações na 

força e estrutura musculoesquelética (redução da resistência muscular e atrofia das fibras 

musculares) favoreçam à ocorrência de restrições na movimentação
(29).

 

 Em relação a presença de sintomas depressivos, a prevalência de nossos resultados foi 

superior ao encontrado no estudo de Zhang et al 
(16)

. De acordo com esses autores, a 

prevalência de sintomas depressivos foi de 24,6% e 2,8 vezes mais chances de apresentar 

sintomas depressivos.   

 De acordo com Heckler et al.
(30)

, a ocorrência de sintomas depressivos nos pacientes 

com DPOC pode ser decorrente da cronicidade da doença, diminuição da capacidade física, 

queda no desempenho ocupacional, antecipações de aposentadorias, limitações funcionais 

relacionadas à execução das atividades diárias e baixa auto-estima 
(30)

, no entanto, nossos 

resultados apontaram não ter companheiro, apresentar expectoração, dislipidemias e 
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cardiopatia e usar mais de um broncodilatador, como fatores que aumentaram as chances de 

desenvolvimento dos sintomas depressivos nesses pacientes. O uso de broncodilatador e a 

presença de comorbidades também aumentaram as chances de desenvolvimento de sintomas 

depressivos de acordo com o estudo de Oliveira e Gonçalves
(21)

, a semelhança de nossos 

resultados. 

A presença de comorbidades em pacientes com DPOC é uma característica comum, 

em se tratando de uma doença inflamatória
(26)

. De acordo com Dal Negro et al (2015) em 

estudo realizado na Itália, cerca de 78,6% dos avaliados apresentaram uma comorbidade 

associada, e as doenças cardiovasculares, seguidas de distúrbios metabólicos e psiquiátricos, 

estavam entre as comorbidades mais encontradas
(23).

 

           As AVDs se apresentaram comprometidas entre os pacientes com DPOC, assim como a 

presença de sintomas depressivos foi relativamente elevada. O comprometimento das AVD 

pode resultar em perda da autonomia funcional e contribuir para o aumento da dispneia, 

agravando os sintomas depressivos, fazendo-se necessário investigar e tratar esses últimos. A 

falta de rastreamento para detecção desses sintomas pode estar contribuindo para a 

manutenção ou agravamento dos sintomas clínicos da doença e aumento do número de 

comorbidades, por se tratar de doença inflamatória de caráter sistêmico e de manifestações 

extrapulmonares.  
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Tabela 1. Características sóciodemográficas, hábitos de fumo, classificação GOLD, 

comorbidades e medicações dos pacientes com DPOC com e sem sintomas depressivos  

Variáveis 

Com 

Sintomas 

(n=79) 

Sem 

Sintomas 

(n=123) 

p-valor 

 n (%) n (%)  

Sexo 

Feminino                                                                                   

Masculino 

Escolaridade 

44(42,7) 

35(44,3) 

59(57,3) 

64(64,6) 

0,284
 

0 A 4 anos de estudo 40 (41,2) 57 (58,8) 0,551
 

5 A 8 anos de estudo 39 (37,1) 66 (62,9)  

Estado Civil    

Com companheiro 29 (27,9) 75 (72,1) 0,001
 

Sem companheiro 50 (51,0) 48 (49,0)  

Renda    

0 a 1 SM 71(89,9) 113 (91,9) 0,627
 

2 ou mais 1 SM 8 (10,1) 10 (8,1)  

Tabagismo    

Sim 10 (33,3) 20 (66,7) 0,482
 

Não 69 (40,1) 103 (59,9)  

Classificação GOLD    

GOLD 2 (80%<VEF1≥50%) 21 (31,8) 45 (68,2) 0,048 

GOLD 3 (50%<VEF1≥30%) 42 (38,5) 67 (61,5)  

GOLD 4 (VEF1<30%) 16 (59,3) 11 (40,7)  
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Comorbidades 

 HAS 

 

54 (46,2) 

 

63 (53,8) 

0,016
 

  Dislipidemia 27 (62,8) 16 (37,2) < 0,001
 

  Diabetes 16 (61,5) 10 (38,5) 0,012
 

  Cardiopatia 20 (62,5) 12 (37,5) 0,003
 

  Câncer
# 

3 (60,0) 2 (40,0) 0,381
 

  Osteoporose
# 

5 (55,6) 4 (44,4) 0,317
 

  Outras
# 

1 (25,0) 3 (75,0) 1,000
 

Medicações (Broncodilatador)    

2 ou mais medicações 52 (51,5) 49 (48,5) < 0,001
 

1 medicação 27 (26,7) 74 (73,3)  

Expectoração    

Sim 60 (45,5) 72 (54,5) 0,011
 

Não 19 (27,1) 51 (72,9)  

GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, SM: salário mínimo de 

R$ 880,00, VEF1: volume expiratório forçado no primeiro minuto, CVF: capacidade vital 

forçada, IMC: índice de massa corpóea. 

(
#
): Através do teste de Exato de Fisher e teste Qui-Quadrado 
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Tabela 2. Caracterização dos indivíduos com DPOC com e sem sintomas depressivos quanto a idade, dados antropométricos, hábitos de fumo e 

função pulmonar  

Variáveis 

Com Sintomas 

(n=79) 

 

IC 95% 

Sem Sintomas  

(n=123) 

 

IC 95% 

     p-valor 

 n (%)  n (%)    

Idade 64,44 ± 10,71 (62,04 – 66,84) 66,81 ± 9,77 (65,07–68,56) 0,107 

Peso 68,82 ± 2,36 (64,10 – 73,53) 66,19 ± 1,20 (63,80-68,57) 0,279 

Altura 1,58 ± 0,01 (1,56 – 1,61) 1,60 ± 0,00 (1,58 – 1,62) 0,330 

IMC 27,02 ± 6,66 (25,53 – 28,52) 25,81 ± 4,96 (24,93-26,70) 0,142 

Fumo      

Anos de fumo 21,51 ± 14,27 (18,31- 24,70) 19,88 ± 12,46  (17,65 – 22,11)          0,394 

Maços ano 24,60 ± 2,62 (19,37 – 29,84) 22,72 ± 1,94  (18,87-26,56) 0,558 

Função 

pulmonar 

   

 

 

CVF 57,99 ± 16,37 (54,33 – 61,66) 66,51 ± 18,15 (63,27 - 69,75) 0,001 

VEF1 42,45 ± 15,12 (39,07 – 45,84) 45,66 ± 13,39 (43,27 - 48,05) 0,116 

VEF1/CVF               54,86 ± 11,72  (52,23 – 57,49) 55,24 ± 11,66 (53,16 - 57,32) 0,394 

IC: intervalo de confiança, VEF1: volume expiratório forçado no primeiro minuto, CVF: capacidade vital forçada, IMC: índice de massa 
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corpórea. 

Teste t Student para amostras independents e teste Mann-Whitney. 

 



55 

 

 

 

 

 

* p- valor < 0,001 

Gráfico 1: Limitações das atividades de vida diária, impostas pela dispneia, de acordo com o 

PSFDQ, na presença e ausência de sintomas depressivos. 
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*p-valor < 0,001 

Gráfico 2: Limitações das atividades de vida diária, impostas pela fadiga, de acordo com o 

PSFDQ, na presença e ausência de sintomas depressivos. 
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*p-valor < 0,001 

**p- valor 0,001 

*** p-valor 0,005 

Gráfico 3: Mudanças nas atividades de vida diária antes e após a DPOC, de acordo com o 

PSFDQ, na presença e ausência de sintomas depressivos. 
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Tabela 3. Modelo da regressão logística linear dos indivíduos com DPOC que participaram do estudo. 

  Modelo 1  

  OR 

(95% IC) 

 

p valor 

 Modelo 2  

  OR 

(95% IC) 

  

p valor 

Modelo 3  

  OR 

(95% IC) 

 

p valor 

 Modelo 4  

  OR 

(95% IC) 

  

p valor 

Modelo 5  

  OR 

(95% IC) 

 

p valor 

 Passo 1           

Estado civil(1) 2,64 (1,35-5,16) 0,004         

Expectoração(1) 2,19 (0,80-5,97) 0,123         

Tosse(1) 1,52 (0,52-4,40) 0,436         

Broncodilatador(1) 2,49 (1,26-4,50) 0,008         

Cardiopatia(1) 2,47 (1,00-6,11) 0,049         

Diabetes(1) 2,12 (0,77-5,82) 0,142         

Dislipidemias(1) 2,31 (0,99-5,38) 0,051         

HAS(1) 1,66 (0,82-3,36) 0,157         

GOLD(1) 1,21 (0,57-2,58) 0,605         

GOLD(2) 2,66 (0,90-785) 0,075         

Constante 0,038 0,000         

 Passo 2           

Estado civil(1)   2,58 (1,33-5,00) 0,005       

Expectoração(1)   2,87 (1,36-6,08) 0,006       
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Broncodilatador(1)    2,46 (1,25-4,83) 0,009       

Cardiopatia(1)      2,51 (1,02-6,16) 0,043            

Diabetes(1)   2,15 (0,788-5,89) 0,135       

Dislipidemias(1)   2,26 (0,97-5,24) 0,057       

HAS(1) 

 

  1,70 (0,84-3.43) 0,135       

GOLD(1)   1,21 (0,57-2,57) 0,609       

GOLD(2)   2,71 (0,92-7,95) 0,069       

Constante   0,044 0,000       

 Passo 3           

Estado civil(1)     2,60 (1,35-5,00) 0,004     

Expectoração(1)     2,69 (1,29-5,59) 0,008     

Broncodilatador(1)     2,79 (1,45-5,37) 0,002     

Cardiopatia(1)     2,43 (0,99-5,92) 0,059     

Diabetes(1)     2,08 (0,77-5,60) 0,147     

Dislipidemias(1)     2,15 (0,94-4,93) 0,068     

HAS(1)     1,70 (0,85-3,40) 0,133     

Constante     0,056 0,000     

Passo 4           

Estado civil(1)       2,63 (1,37-5,05) 0,003   

Expectoração(1)       2,50 (1,26-5,32) 0,010   
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Broncodilatador(1)       2,85 (1,49-5,48) 0,002   

Cardiopatia(1)       2,56 (1,05-6,21) 0,037   

Dislipidemias(1)       2,38 (1,05-5,36) 0,036   

HAS(1)       1,71 (0,86-3,43) 0,125   

Constante       0,060 0,000   

Passo 5           

Estado civil(1)         2,58 (1,36-4,90) 0,004 

Expectoração(1)         2,44 (1,20-4,95 0,014 

Broncodilatador(1)         2,82 (1,47-5,38) 0,002 

Cardiopatia(1)         2,82 (1,18-6,74) 0,020 

Dislipidemia(1)         2,74 (1,24-6,07) 0,012 

Constante         0,084 0,000 

HAS: hipertensão arterial sistêmica; GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; OR: odds ratio, IC 95%: intervalo de 

confiança de 95%. 
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9 CAPÍTULO IV: CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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9.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Os resultados apresentados neste estudo mostraram que as atividades de vida diária nos 

pacientes com DPOC com sintomas depressivos encontraram-se comprometidas em todos os 

seus domínios e que o fato de não ter companheiro(a), apresentar quadro hipersecretivo, usar 

mais de um broncodilatador para controlar os sintomas de dispneia e desconforto respiratório, 

apresentar expectoração de secreções, possuir cardiopatias e dislipidemias, aumentaram as 

chances de desenvolvimento de sintomas depressivos. A prevalência de sintomas depressivos 

foi relativamente elevada entre esses pacientes, ao mesmo tempo em que chama atenção o 

fato dos mesmos não serem rastreados para a presença desses sintomas na rotina das consultas 

médicas.  

        Concomitantemente com a prevalência de sintomas depressivos, observamos também 

que nesse grupo de pacientes, todos os domínios do PFSDQ apresentaram maior 

comprometimento. A restrição nas AVD relacionadas ao auto-cuidado (lavar e escovar cabelo, 

tomar banho), alimentar-se (preparar lanche) e deslocar-se (andar, subir degraus e planos 

inclinados, por exemplo) pode ser reflexo não apenas das limitações respiratórias e 

musculares impostas pela gravidade da doença, mas da presença dos sintomas depressivos, 

que agravam a percepção da dispneia, estimulam a inatividade física e consequentemente 

compromete as atividades do dia a dia dos mesmos. Os sintomas depressivos podem estar 

conduzindo ao comprometimento da funcionalidade desses pacientes ao mesmo tempo em 

que a incapacidade de executar as tarefas do dia a dia podem reforçar os sintomas depressivos, 

em uma via de mão dupla. 

       O desenho do presente estudo não permite inferências acerca da relação de causalidade, 

no entanto, acreditamos que a identificação de sintomas depressivos possibilitará a 

implementação de intervenções imediatas quanto ao tratamento desse paciente, possibilitando 

estratégias de tratamento que controlem os sintomas e estimulem o retorno a funcionalidade 

dos mesmos.   
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APÊNDICE A: Carta de anuência do Serviço 
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APÊNDICE B: Termo de consentimento livre e esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Av. Prof. Moraes Rêgo, s/n – Cidade Universitária – Recife/PE 

CEP: 50670-420 – Tel: (81) 2126.3984 – Fax: 3453.3675 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

            Convidamos o (a) Sr (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa ―Avaliação do 

Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire (PFSDQ) em pacientes com doença 

pulmonar obstrutiva crônica e sintomas depressivos‖ que está sob a responsabilidade da 

pesquisadora Rilda Carla Alves de Souza, Rua Real da Torre,1433, Ed. Morada Real da Torre, 

bloco B, apt 401, Madalena, CEP: 50710-100, telefone: 9937-6226, e-mail: 

rildacarla@ig.com.br, e sob orientação de Profa. Dra. Patrícia Érika de Melo Marinho, Av. 

Prof. Moraes Rego S/N- Cidade Universitária. Recife-PE. CEP: 50.670-901, e-mail: 

patmarinho@yahoo.com.br, telefone/Fax: (81) 2126-8496, (81) 2126-8490, e também tem 

como equipe pesquisadora Ruth Carvalho Fonseca e Albuquerque, telefone: (81) 31833538, 

e-mail: ruthcfa@gmail.com, Graziella Monicky Oliveira Costa, telefone: 9515-5428, e-mail: 

grazyoliviier@hotmail.com. 

           Este Termo de Consentimento pode conter informações que o senhor (a) não entenda. 

Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa que está lhe entrevistando para que o (a) senhor 

(a) esteja bem esclarecido (a) sobre sua participação na pesquisa. Após ser esclarecido (a) 

sobre as informações a seguir, caso aceite em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa o (a) senhor (a) não será penalizado (a) de forma 

alguma. Também garantimos que o (a) senhor (a) tem o direito de retirar o consentimento da 

sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade. 

O objetivo da pesquisa é avaliar as limitações das atividades da vida diária em 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica com sintomas depressivos. Para isso, será 

necessário responder três questionários: um sobre sua condição de saúde, outro sobre o auto-

relato de sintomas depressivos e um sobre modificação nas atividades da vida diária.  

            Como risco nesta pesquisa o Srª.ou a Srª podem sentir um mínimo de constrangimento, 

ao responder aos questionários que dizem respeito à sua condição de vida atual e perguntas 

que se referem ao seu funcionamento no dia-a-dia, que será minimizado pela realização de 

entrevistas e orientações individuais garantindo a privacidade do voluntário. 

            Os responsáveis legais pela instituições e profissionais envolvidos na pesquisa serão 

informados sobre todos os resultados encontrados e também sobre a condição de sua saúde. 

            Como benefício direto, o Srª.ou a Srª serão informados sobre sua condição de sua 

saúde e, como benefício indireto, o serviço poderá, a partir da informação recebida, realizar 

intervenção futura, visando melhorar a assistência à saúde.  

            As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 

coletados nesta pesquisa, ficarão armazenados em pastas de arquivos e computador pessoal, 

sob a responsabilidade do pesquisador principal. As pastas ficarão em armário fechado no 

endereço residencial da pesquisadora principal, Rua Real da Torre,1433, Ed. Morada Real da 

Torre, bloco B, apt 401, Madalena, CEP: 50710-100, pelo período mínimo de 5 anos. 

           O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, 

mailto:patmarinho@yahoo.com.br
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as despesas para a sua participação serão assumidos pelos pesquisadores (ressarcimento de 

transporte e alimentação). Fica também garantida indenização em caso de danos, 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extra judicial. 

           Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, o (a) senhor (a) 

poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo seres Humanos da UFPE no 

endereço: Avenida da Engenharia s/n – primeiro andar, sala 4 – Cidade Universitária, Recife – 

PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 21268588 – email: cepcccs@ufpe.br 

___________________________________________ 

Rilda Carla Alves de Souza 
Pesquisador Responsável 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 
Eu,_________________________________________________CPF______________

____, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de 

conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em 

participar do estudo intitulado ―Avaliação do Pulmonary Functional Status and Dyspnea 

Questionnaire (PFSDQ) em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e sintomas 

depressivos‖como voluntário (a). Fui devidamente informado(a) e esclarecido (a) pela 

pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

   

                                                                                                                    

Local e data:_________________________  

Assinatura do participante: _______________________________   

 

                                                                                                                    

                                                                                                                 Impressão digital 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e o aceite do 

voluntário (a) em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Testemunha   

Nome:_______________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________     

 

Testemunha 

Nome:_______________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________   
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APÊNDICE C: Termo de compromisso e confidencialidade 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Av. Prof. Moraes Rêgo, s/n – Cidade Universitária – Recife/PE 

CEP: 50670-420 – Tel: (81) 2126.3984 – Fax: 3453.3675 

 

TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE 

Título do Projeto:  AVALIAÇÃO DO PULMONARY FUNCTIONAL STATUS 

AND DYSPNEA QUESTIONNAIRE (PFSDQ) EM PACIENTES COM DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA E SINTOMAS DEPRESSIVOS 
Pesquisador responsável: Rilda Carla Alves de Souza 

 Instituição/Departamento de origem do pesquisador: Centro de Ciências da Saúde– UFPE. 

Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da UFPE. 

Telefone para contato:  9937-6226 

E-mail: rildacarla@ig.com.br 

O(s) pesquisador (es) do projeto acima identificado(s) assume(m) o compromisso de: 

   Preservar o sigilo e a privacidade dos voluntários cujos dados (informações 

de prontuários) serão estudados;  

   Assegurar que as informações serão utilizados, única e exclusivamente, 

para a execução do projeto em questão;  

   Assegurar que os resultados da pesquisa somente serão divulgados de for-

ma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam 

identificar o voluntário da pesquisa.  O(s) pesquisador (es) declara(m) que os dados 

coletados nesta pesquisa, ficarão armazenados em computador pessoal sob a respon-

sabilidade do pesquisador no endereço acima informado, pelo período de mínimo 5 

anos.  O Pesquisador declara, ainda, que a pesquisa só será iniciada após a avaliação e 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, do Centro de 

Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Pernambuco – CEP/CCS/UFPE.  

 Recife, --- de ------------ de 2014. 

 _____________________________________________________________ 

 Patricia Érika de Melo Marinho 

  

 _______________________________________________________________ 

 Rilda Carla Alves de Souza 

  

______________________________________________________________ 

Ruth Carvalho Fonseca e Albuquerque 

 

______________________________________________________________ 

Graziella Monicky Oliveira Costa 
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APÊNDICE D: Protocolo sócio-demográfico-cultural 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

AVALIAÇÃO DO PULMONARY FUNCTIONAL STATUS AND DYSPNEA 

QUESTIONNAIRE (PFSDQ) EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR 

OBSTRUTIVA CRÔNICA E SINTOMAS DEPRESSIVOS 

 

PROTOCOLO SÓCIO-DEMOGRÁFICO-CULTURAL 

1 Identificação 

Idade: ____________  

  Sexo:  1)Masculino (   )     2) Feminino (   ) 

      Raça: 1) Branca   2)Negra   3)Parda    4)Amarela    5)Indígena    6)Outros 

      Procedência: _______________ UF:_________ 

      Escolaridade:1-Analfabeto (  )                         2- Primeiro grau incompleto(    )  

                             3-Primeiro grau completo(   )     4-Segundo grau incompleto (   )  

                             5-Segundo grau completo(  )      6-Superior incompleto (  )                             

                             7-Superior completo (  )             8- Pós-graduação (    )  

                             9-Ignorado/não preenchido(    ) 

      Estado civil: 1) Solteiro   2) Casado   3) Divorciado   4) União estável   5)Viúvo  

      Trabalha/Profissão, qual?:___________   

      Qual a renda?________ 1) até 1 salário     2) >1a 3 salários    3) >3 a 5salários 

                                               4)>5 a 7 salários  5) >7 a 10 salários  6) mais de 10salários 

                                               7) nenhum.   

2 História da doença atual 

Peso: ____________        Altura: _______________    IMC: ______________ 

Medicações que faz uso: _____________________________________________ 

      Quais os sinais e sintomas apresentam da doença? 

      Tosse: 1) Sim 2) Não 

      Presença de catarro:  1) Sim   2) Não 

      Tabagista?: 1) Sim  2) Não 

      Quantos cigarros por dia? 1) 1a 10 2) 11 a 20 3) 21 a 30 4) 31 a 40 5) 41 a mais 

      Há quantos anos fuma?  1) 1 a 5 anos 2) 6 a 10 anos 3) 11 a 15 anos 4) 16 a 20 anos 

                                              5) 21 a mais 

      Nunca fumou?:  1) Sim  2)Não 

      Ex- fumante? 1) Sim  2) Não   

      Comorbidades:  

     1-Hipertensão Arterial Sistêmica;       2- Dislipidemias;         3-Obesidade; 

     4- Depressão;      5- Diabetes Mellitus      6- Cardiopatias; 

     7- Câncer;      8- Osteoporose;         9- Nenhum            10- Não soube informar.       

     11- Outros:__________________________ 
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APÊNDICE E: Artigo traduzido para o inglês 
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Abstract 

Objective: To assess the activities of daily living (ADLs) and risk factors for the development of 

depressive symptoms in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Method: A 

cross-sectional study carried out at the Pulmonology outpatient clinic of the Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz. Two hundred two patients with COPD participated in the study. 

We evaluated the socio demographic and anthropometric data, the ADL through Pulmonary 

Functional Status and Dyspnea Questionnaire – Modified version (PFSDQ-M) and the presence of 

depressive symptoms using the Beck Depression Inventory (BDI). Results: All domains (dyspnea, 

fatigue and activity changes) of PFSDQ are compromised in patients with depressive 

symptoms. The prevalence of depressive symptoms was 39.1%. The chances of developing 

these symptoms occurred for those who used more than one bronchodilator (OR: 2.82, CI 95%: 

1.47 - 5.38, p= 0.002), presented dyslipidemias (OR: 2.74, CI95%: 1.24 - 6.07, p= 0.012), had 

heart disease (OR: 2.82, CI 95%: 1.18 - 6.74, p= 0.020), presented expectoration (OR: 2.44, CI 

95%: 1.20 - 4.95, p= 0.014) and not having a partner (OR: 2.58, CI 95%: 1.36 - 4.90, p= 0.004). 

Conclusion: COPD patients with depressive symptoms had all domains of ADL 

compromised compared to patients without these symptom. 

  

Keywords: Chronic disease. Depression. Disabled person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

Introduction 

       Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) associated with depression leads to poor 

prognosis of patients, with consequent decrease in quality of life and lower adherence to 

treatment and rehabilitation of them
(1,2)

. Depressive symptoms, although relatively prevalent 

in these patients, are not easily diagnosed by health professionals, since they are 

subthreshold
(3,4,5).

 

       Depressive symptoms are associated with mortality
(6,7)

, disease exacerbation, dyspnea 
(8)

, 

decreased physical performance, inactivity 
(9)

 and functional limitations in activities of daily 

living (ADLs) 
(10,11,12,13).

   

The functional limitation is experienced through the progressive loss of physical 

conditioning, with decreased ability to perform ADLs and reduced muscle strength due to 

systemic manifestations of the disease that, if associated with depressive symptoms, may 

become more severe
(14,15,16)

.           

               Whereas the presence of depressive symptoms in patients with COPD may have a 

negative effect on ADLs, it is necessary to understand that the way the ADLs are present in 

these patients and what factors might be contributing to the development of depressive 

symptoms.         

 Thus, this study aimed to evaluate the ADLs and risk factors for the development of 

depressive symptoms in patients with COPD. 

 

Materials and methods 

          A cross-sectional study developed with patients with functional clinical 

diagnosis of COPD, followed by the Pneumology outpatient clinic of the Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) from March to September 2015. This study was 
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approved by the Ethics Committee for Institutional Research and is in accordance with the 

Declaration of Helsinki and Resolution 466/12 of CONEP (CAAE 39800414.3.000.5208).  

Considering the approximate number of 512 patients with COPD in ambulatory 

HUOC and the prevalence of depressive symptoms of 28.57% obtained in the study by 

Carvalho et al. (2007) 
(17)

, the total sample was 194 patients. The sample size calculation was 

performed with the alpha of 0.05 and 95% reliability. 

The study included patients with clinical and functional diagnosis of COPD according 

to the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), smoking history, 

environmental or occupational exposure to pollutants and / or symptoms of cough, 

hypersecretion or dyspnea, forced expiratory volume in one second / forced vital capacity 

(FEV1/FVC) < 70% post-bronchodilator and FEV1< 80% of the predicted of both genders and 

aged over 40 years. We excluded patients with COPD who presented cognitive, auditory and 

visual changes that would make it impossible the responses to questionnaires used, patients 

diagnosed with depression and patients with other lung diseases. 

Eligible patients had their anthropometry data (weight and height) and spirometry 

(FEV¹, FVC, FEV¹/FVC), collected directly from the patient's medical record on the medical 

consultation. Then they were interviewed about the socio-demographic aspects. 

 Assessment of ADLs (PFSDQ-M) 

For the assessment of the limitations of activities of daily living, we used the 

questionnaire Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire - Modified version 

(PFSDQ-M), validated for the Brazilian population [; with internal consistency of 0.84 to 0.93 

for dyspnea and fatigue (alpha Crobach). The questionnaire developed specifically to assess 

ADL limitations imposed by COPD patients dyspnea 
(18).

 This questionnaire consists of 10 

activities (brushing her hair, raise your arms above your head, bathe, wash her hair, dress shirt, 

prepare snack, walk on an incline, climbing three steps, walk three meters and walking in 
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rugged terrain ); which allow a calculated partial score ranging from 0 to 100 for one of the 

three domains and total score is formed by the sum of the partial scores of the three domains, 

totaling a value ranging from 0 to 300. Higher values indicate greater in scale ADL limitation 

[18].  

Assessment of depressive symptoms (BDI) 

The assessment of the presence of depressive symptoms was performed using the 

Beck Depression Inventory (BDI). It is a self-assessment tool, or self-reported, widely used in 

clinical and research environments to assess the severity of depression and was validated in 

Brazil by Gomes-Oliveira et al. (2012) and presenting alpha coefficient Ccrobach of 0.93, 

sensitivity 70% and specificity of 87%. It consists of 21 sets of statements about depressive 

symptoms in the last 15 days, which are classified in ordinal scale from 0 to 3 producing total 

scores ranging from 0 to 63. The severity levels are identified from 0-13 (minimum / no 

depression), 14-19 (mild depression), 20-28 (moderate depression) and 29-63 (severe 

depression)
(19,20) 

. For the purposes of classification for the presence / absence of depressive 

symptoms, we adopted the cutoff point from 0 to 12 (without symptoms) and 14 to 63 (with 

symptoms) for this study.  

Initially, we conducted the distribution of normality and homogeneity of variance 

using the Kolmogorov-Smirnov test and Levene respectively. Numerical variables are 

presented by measures of central tendency and dispersion measures and absolute and relative 

frequencies. The Pearson’s Chi-Squared or Fisher’s Exact tests were used to assess the 

association between the categorical variables. The comparison between the groups with and 

without depressive symptoms was performed using the Student’s t-test for independent 

samples or the Mann-Whitney test.  

              Logistic regression was performed considering as dependent variable the presence of 

depressive symptoms (yes/no). The association between this variable and the socio-
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demographic data, spirometry, medication type used and the presence of comorbidities were 

performed using bivariate analysis and included in the logistic regression model the variables 

with p < 0.20 in the bivariate analysis.  The regression was performed by Backward Lr 

method. The analysis was performed using the software SPSS version 13.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL) and considering as significant p value < 0.05. For all tests was applied 95% 

confidence interval with an error margin of 5%.  

                 Results 

From 279 eligible patients for the study, 77 were excluded for lack of spirometry data 

to confirm the diagnosis of COPD in patients' medical records, totaling 202 individuals for 

study. Of the total patients, was identified 103 (51%) being female, 97 patients (48%) had 

education from 0 to 4 years and 105 (52%) with 5 or more years of study. Of the patients 

enrolled, 104 (51.5%) had mate. For laminate according to the GOLD, more than half (54%) 

developed the disease in its severe form (Tables 1 and 2). 

          In the assessment of activities of daily living, changes have been identified in all areas 

of PSFDQ (dyspnea, fatigue and activity changes), which presented themselves compromised 

in patients with depressive symptoms (Figures 1, 2 and 3). (INSERT figures 1,2 and 3) 

The prevalence of depressive symptoms was identified in 39.1% (79 patients) of the 

patients studied. According to the logistic regression analysis, not having a partner (OR= 2.58, 

p=0.004), using more than one bronchodilator (OR= 2.82, p= 0.002), presenting 

dyslipidemias (OR=2.74, p=0.012), heart diseases (OR= 2.82, p= 0.020) and expectoration 

(OR= 2.44, p=0.014) increased odds of developing depressive symptoms in patients with 

COPD were (Table 3). (INSERT table 3) 

Discussion 

This study showed a decrease in all the areas of PFSDQ questionnaire and prevalence 

of 39.1% of depressive symptoms in patients with COPD. The chances for the development of 
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depressive symptoms, the factors that contributed to the development were not having a 

partner, present phlegm, dyslipidemia and heart disease and use more than one bronchodilator. 

The depressive symptoms among patients with COPD is considered the main 

psychiatric comorbidity of this group, representing the systemic and extrapulmonary disease 

stage 
(3,21,22,23)

, able to determine drop in functionality and development activities 
(24,25)

 and 

quality of life. 

According to the results, the ADL had to be limited in the group with depressive 

symptoms, indicating worse performance for all related activities, showing greater restraint in 

the execution of activities and loss of functional autonomy. The ADLs are related to actions 

taken daily by people and correspond to the individual's ability dressing, feeding, bathing, 

combing, mobilize up 
(26)

, and when they are involved with depressive symptoms result in 

loss of functionality of the patient 
(11,12,13,27)

, autonomy and independence of these patients 
(21).

 

The limitation in ADLs was evidenced by studies that showed that patients with 

COPD, the presence of depressive symptoms related to inactivity, resulting in limitations in 

physical and functional limitations activities that impact the performance of activities of daily 

living, with decreased performance and consequent reduction of individual functionality 

(10,11,12,13). 

The reduced exercise capacity is a common complaint among patients with COPD and 

this restriction, experienced in performing the activities of daily living, can be explained by 

extrapulmonary manifestations of the disease and musculoskeletal dysfunction attributed to 

the presence of systemic inflammatory process of the disease, chronic inactivity, malnutrition, 

smoking, hypoxemia and use of medications treatment favoring physical deconditioning of 

the individual 
(28).

 

Although all areas of PFSDQ presented is committed, it is observed that the activities 

related to patient mobility (walking on an incline, climbing three steps, walk on uneven 
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ground and walk 3 meters), proved to be more limited, requiring greater effort to lower limbs 

to their achievement. Bendixen et al. 
(12)

 also found inefficiency in performing tasks involving 

COPD patients, and about 90% reported greater stress and fatigue in the execution of 

activities, similar to our study. Possibly the fact that COPD patients present with peripheral 

muscle dysfunction and reduced ability to exercise, associated with changes in the strength 

and musculoskeletal structure (reduced muscle strength and atrophy of muscle fibers) favor 

the occurrence of restrictions on the movement 
(29).

 

For depressive symptoms, the prevalence of our findings was higher than that found in 

the study by Zhang et al 
(16)

. According to these authors, the prevalence of depressive 

symptoms was 24.6% and 2.8 times more likely to have depressive symptoms. 

According to Heckler et al. 
(30)

,the occurrence of depressive symptoms in patients with 

COPD may be due to chronic disease, decreased physical capacity, decrease in occupational 

performance, anticipations of retirements, functional limitations related to the execution of 

daily activities and low self esteem
(30)

. However, our results indicate that not having a partner, 

present phlegm, dyslipidemia and heart disease and use more than one bronchodilator, as 

factors that increased the odds of developing depressive symptoms in these patients. The use 

of bronchodilators and comorbidities also increased the odds of developing depressive 

symptoms according to the study by Oliveira Gonçalves and 
(21),

 the similarity of our results. 

The presence of comorbidities in COPD is a common feature in the case of an 

inflammatory disease 
(27)

. According to Dal Negro et al (2015) in a study conducted in Italy, 

about 78.6% of the individuals had an associated comorbidity, and cardiovascular, followed 

by diseases of metabolic and psychiatric disorders, were among the most frequent 

comorbidities 
(23) .

 

The compromised AVD performed in patients with COPD, as well as the presence of 

depressive symptoms was relatively high. The commitment of ADLs may result in loss of 
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functional autonomy and contribute to increased dyspnoea, worsening depression symptoms, 

making it necessary to investigate and address the latter. Lack of screening to detect these 

symptoms may be contributing to the maintenance or worsening of clinical symptoms of the 

disease and increase the number of comorbidities, because it is inflammatory systemic disease 

and extrapulmonary manifestations. 
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Table 1. Sociodemographic features, smoking habits, GOLD classification, comorbidities and 

medication of COPD patients with and without depressive symptoms  

Variables 

With 

Symptoms 

(n=79) 

Without 

Symptoms 

(n=123) 

p-value 

 n (%) n (%)  

Gender 

Female                                                                                   

Male 

Education 

44(42.7) 

35(44.3) 

59(57.3) 

64(64.6) 

0.284
 

0 to 4 years of study 40 (41.2) 57 (58.8) 0.551
 

5 to 8 years of study 39 (37,1) 66 (62.9)  

Marital Status    

With partner 29 (27.9) 75 (72.1) 0.001
 

Without partner 50 (51.0) 48 (49.0)  

Income    

0 to 1 MW 71(89.9) 113 (91.9) 0.627
 

2 or more MW 8 (10.1) 10 (8.1)  

Smoking    

Yes 10 (33.3) 20 (66.7) 0.482
 

No 69 (40.1) 103 (59.9)  

GOLD Rating    

GOLD 2 (80%<FEV¹≥50%) 21 (31.8) 45 (68.2) 0.048 

GOLD 3 (50%<FEV¹≥30%) 42 (38.5) 67 (61.5)  
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GOLD 4 (FEV¹<30%) 16 (59.3) 11 (40.7)  

Comorbidities 

 SAH 

 

54 (46.2) 

 

63 (53.8) 

0.016
 

  Dyslipidemia 27 (62.8) 16 (37.2) < 0.001
 

  Diabetes 16 (61.5) 10 (38.5) 0.012
 

  Heart Disease 20 (62.5) 12 (37.5) 0.003
 

  Cancer 
#
 3 (60.0) 2 (40.0) 0.381

 

  Osteoporosis 
#
 5 (55.6) 4 (44.4) 0.317

 

  Others 
#
 1 (25.0) 3 (75.0) 1.000

 

Medications (bronchodilator)    

2 or more drugs 52 (51.5) 49 (48.5) < 0.001
 

1 drug 27 (26.7) 74 (73.3)  

Expectoration    

Yes 60 (45.5) 72 (54.5) 0.011
 

No 19 (27.1) 51 (72.9)  

GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, MW: minimum wage, FEV¹: 

forced expiratory volume in the first minute, FVC: forced vital capacity, BMI: body mass 

index. 

 (
#
): Fisher's Exact  and test Chi-square test 
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Table 2. Characterization of individuals with COPD with and without depressive symptoms 

as age, anthropometric data, smoking habits and lung function  

Variables 

With Symptoms 

(n=79) 

 

CI 95% 

Without Symptoms  

(n=123) 

 

CI 

95% 

     p-

value 

 n (%)  n (%)    

Age 
64.44 ± 10.71 

(62.04 - 

66.84) 

66.81 ± 9.77 

(65.07 - 

68.56) 

0.107 

Weight 

68.82 ± 2.36 

(64.10 - 

73.53) 

66.19 ± 1.20 

(63.80 - 

68.57) 

0.279 

Height 1.58 ± 0.01 (1.56 - 1.61) 1.60 ± 0.00 (1.58 - 1.62) 0.330 

BMI 

27.02 ± 6.66 

(25.53 - 

28.52) 

25.81 ± 4.96 

(24.93 - 

26.70) 

0.142 

Smoke      

Years of 

smoking 
21.51 ± 14.27 (18.31- 24.70) 19.88 ± 12.46 

 (17.65 - 22.11)          

0.394 

Packs per year 

24.60 ± 2.62 (19.37 - 29.84) 22.72 ± 1.94 

(18.87 -

26.56) 

0.558 

Pulmonary 

function 

   

 

 

FVC 

57.99 ± 16.37 

(54.33 - 

61.66) 

66.51 ± 18.15 

(63.27 - 

69.75) 

0.001 

FEV¹ 
42.45 ± 15.12 

(39.07 - 

45.84) 

45.66 ± 13.39 

(43.27 - 

48.05) 

0.116 

FEV¹/FVC               54.86 ± 

11.72 
 (52.23 - 57.49) 55.24 ± 11.66 

(53.16 - 

57.32) 

0.394 

CI: confidence interval, FEV¹: forced expiratory volume in the first minute, FVC: forced vital 
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capacity, BMI: body mass index. 

Student’s t test for independent samples and the Mann-Whitney test. 
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p- value < 0.001 

Figure 1: Limitations of activities of daily living, imposed by dyspnea according to the 

PSFDQ, in the presence and absence of depressive symptoms.  
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p-value < 0.001 

Figure 2: Limitations of activities of daily living, imposed by fatigue, according to the PSFDQ in the 

presence and absence of depressive symptoms 
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p-value < 0.001 

p- value 0.001 

p-value 0.005 

Figure 3: Changes in daily living activities before and after COPD, according to the PSFDQ in the 

presence and absence of depressive symptoms 
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Table 3. Logistic regression of the individuals who participated in the study. 

Variables OR CI 95% p-value 

Marital Status    

With partner 1.00 – 0.004 

Without partner 2.58 1.36 – 4.90  

Expectoration    

Yes 2.44 1.20 – 4.95 0.014 

No 1.00 –  

Bronchodilator    

Yes 2.82 1.47 – 5.38 0.002 

No 1.00 –  

Heart Disease    

Yes 2.82 1.18 – 6.74 0.020 

No 1.00 –  

Dyslipidemia    

Yes 2.74 1.24 – 6.07 0.012 

No 1.00 –  

OR: Odds ratio; CI: confidence interval.  
Logistic regression by Backward Lr method 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DO PULMONARY FUNCTIONAL STATUS 
AND DYSPNEA QUESTIONNAIRE (PFSDQ) EM PACIEN-
TES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA  CRÔNICA  
E  SINTOMAS DEPRESSIVOS 

Pesquisador:  RILDA CARLA ALVES DE SOUZA 

Área Temática: 

Versão:  1 

CAAE: 39800414.3.0000.5208 

Instituição Proponente: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 945.120 

Data da Relatoria: 03/02/2015 

 

Apresentação do Projeto: 

Projeto de pesquisa para elaboração da dissertação a ser apresentada ao colegiado do Pro-

grama de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

como requisito parcial para obtenção do grau de mestre. Orientadora: Profa. Patrícia Érika 

de Melo    Marinho. 

O estudo pretende avaliar as limitações das atividades da vida diária em pacientes com 

DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) com sintomas depressivos. Trata-se de um 

estudo analítico, transversal, de natureza quantitativa, constituído por 241 voluntários, 

que serão entrevistados, durante consulta ambulatorial de Pneumologia do Hospital Os-

waldo Cruz, através de protocolo estruturado sobre aspectos sociodemográficos e culturais e 

através de instrumentos (questionários) sobre sintomas depressivos- o Inventário de De-

pressão de BECK (BDI) e o instrumento sobre atividades da vida diária impostos pela 

dispneia, pela fadiga e pela doença - o Pulmonary Functional Status and Dyspnea Question-

naire – Modified version. 
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Objetivo da Pesquisa: 

Avaliar as limitações das atividades da vida diária em pacientes com DPOC com sintomas 

depressivos 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Risco de perda de confidencialidade. Benefícios : melhor conhecimento do médico assistente 

possibilitando uma melhor tomada de decisões terapêuticas 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Não 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

TCLE adequado. Constam autorizações do Diretor do Hospital, do Chefe do Serviço de Ar-

quivo do Hospital. 

 

Recomendações: 

Não 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Nenhuma 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O Colegiado aprova o parecer do protocolo em questão e o pesquisador está autorizado para 

iniciar a coleta de dados. 

Projeto foi avaliado e sua APROVAÇÃO definitiva será dada, após a entrega do relatório 

final, na PLATAFORMA BRASIL, através de ―Notificação ‖ e, após apreciação, 

será emitido Parecer Consubstanciado . 

RECIFE, 04 de Fevereiro 

de 2015 

  

Assinado por: 

GERALDO BOSCO 

LINDOSO COUTO 

                                                 (Coordenador) 
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 ANEXO B -  Avaliação do PULMONARY FUNCTIONAL STATUS AND DYSPNEA 

QUESTIONNAIRE (PFSDQ) 

  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE  

 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

  

 AVALIAÇÃO DO PULMONARY FUNCTIONAL STATUS AND DYSPNEA 

QUESTIONNAIRE (PFSDQ) EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR 

OBSTRUTIVA CRÔNICA E SINTOMAS DEPRESSIVOS 

 Versão em português do PulmonaryFunctional Status andDyspneaQuestionnaire – 

Modifiedversion (PFSDQ-M) 

  

 Avaliação da dispneia 

 Instruções: as questões a seguir são relacionadas ao seu desconforto respiratório. Por 

favor, escolha a resposta mais acurada. 

 1.Você já sentiu falta de ar?  Sim( )  Não( ) 

 2. Quantas vezes por mês você sente falta de ar grave a muito grave?___________ 

 Usando a escala a seguir, coloque uma marca na linha entre 0 (nenhuma falta de ar) a 

10 (falta de ar muito grave) em resposta às seguintes questões: 

 3. Indique como você se sentiu na maioria dos dias durante o ano passado: 

Nenhuma 

falta de ar 

Leve Moderada Grave Falta de ar 

muito grave 

0    1      2      3     4      5       6     7      8       9 10 

 4. Indique como você se sente hoje: 

Nenhuma 

falta de ar 

Leve Moderada Grave Falta de ar 

muito grave 

0    1      2      3     4      5       6     7      8       9 10 

            5. Indique como você se sente na maioria das atividades do dia-a-dia: 

Nenhuma 

falta de ar 

Leve Moderada Grave Falta de ar 

muito grave 

0    1      2      3     4      5       6     7      8       9 10 

  

 Avaliação da dispneia 

 Instruções: classifique as atividades a seguir na escala de 0 a 10 de acordo como grau 

de falta de ar que cada atividade geralmente causa em você. Exemplo: marque um ¨X¨ 

na coluna abaixo do ¨0¨ se a atividade não te causa falta de ar; abaixo do ¨4,5, ou 6¨ 

se te causa uma falta de ar moderadamente grave e abaixo do ¨10¨ se causa uma falta 

de ar muito grave em você. Deixe em branco aquelas atividades em que você nunca 

esteve envolvido. 

 

  

  

 Grau de falta de ar 



97 

 

 

 

 Nenhuma Leve Moderada Grave Muito 

grave 

Atividade 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

1.Escovar os 

cabelos 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

2.Levantar os 

braços acima da 

cabeça 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

3. Tomar banho 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

4.Lavar os 

cabelos 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

5. Vestir camisa 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

6. Preparar 

lanche 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

7. Andar em 

plano inclinado 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

8. Subir 3 

degraus 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

9. Andar  3 

metros 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

10. Andar em 

terreno 

acidentados 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

 Avaliação da fadiga 

  

 Instruções: as questões a seguir são relacionadas como você se sente cansado ou 

esgotado. Por favor, escolha a resposta mais acurada. 

 1.Você já se sentiu cansado ou esgotado?  Sim( )  Não( ) 

 2. Quantas vezes por mês você sente um cansaço grave a muito grave?___________ 

 Usando a escala a seguir, coloque uma marca na linha entre 0 (sem cansaço) a 10 

(cansaço muito grave) em resposta às seguintes questões 

 3. Indique como você se sentiu na maioria dos dias durante o ano passado: 

Sem cansaço Leve Moderada Grave Cansaço muito 

grave 

0    1      2      3     4      5       6     7      8       9 10 

 4. Indique como você se sente hoje: 

Sem cansaço Leve Moderada Grave Cansaço 

muito grave 

0    1      2      3     4      5       6     7      8       9 10 

            5. Indique como você se sente na maioria das atividades do dia-a-dia: 

Sem cansaço Leve Moderada Grave Cansaço 

muito grave 

0    1      2      3     4      5       6     7      8       9 10 
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 Avaliação da fadiga 

 Instruções: classifique as atividades a seguir na escala de 0 a 10 de acordo como grau 

de cansaço que cada atividade geralmente causa em você. Exemplo: marque um ¨X¨ 

na coluna abaixo do ¨0¨ se a atividade não te causa cansaço; abaixo do ¨4, 5, ou 6¨ se 

te causa um cansaço moderadamente grave e abaixo do ¨10¨ se causa um cansaço 

muito grave em você. Deixe em branco aquelas atividades em que você nunca esteve 

envolvido. 

  

 Grau de fadiga 

 Nenhuma Leve Moderada Grave Muito 

grave 

Atividade 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

1.Escovar os 

cabelos 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

2.Levantar os 

braços acima da 

cabeça 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

3. Tomar banho 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

4.Lavar os cabelos 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

5. Vestir camisa 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

6. Preparar lanche 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

7. Andar em plano 

inclinado 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

8. Subir 3 degraus 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

9. Andar 3 metros 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

10. Andar em 

terreno 

acidentados 

0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

  

  

  

 Avaliação da mudança nas atividades  

  

 Instruções: para cada atividade, marque um ¨X¨ no quadrado apropriado indicando 

seu envolvimento com a atividade agora, se comparado a antes de você desenvolver 

problemas respiratórios. Por exemplo: marque um ¨X¨ na coluna abaixo do ¨0¨ se a 

atividade não mudou depois de você ter desenvolvido problemas respiratórios; abaixo 

do ¨4, 5, ou 6¨ se você teve que mudar moderadamente a atividade e na colunaabaixo 

do ¨10¨ se você não faz mais essa atividade. Se você nunca esteve envolvido com 

essa atividade, assinale a primeira coluna. 

  

 Grau de mudança 

  

 Nunca 

estive 

envolvido 

com essa 

atividade 

Tão ativo 

como 

sempre 

Pequena 

mudança 

Moderada 

mudança 

Mudança 

extrema 

Não faz 

mais essa 

atividade 

Atividade --- 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 
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1.Escovar os 

cabelos 

--- 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

2.Levantar 

os braços 

acima da 

cabeça 

--- 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

3. Tomar 

banho 

--- 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

4.Lavar os 

cabelos 

--- 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

5. Vestir 

camisa 

--- 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

6. Preparar 

lanche 

--- 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

7. Andar em 

plano 

inclinado 

--- 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

8. Subir 3 

degraus 

--- 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

9. Andar 3 

metros 

--- 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 

10. Andar 

em terrenos 

acidentados 

--- 0 1     2     3 4    5     6 7     8     9 10 
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ANEXO C -  Inventário de depressão de Beck - BDI 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

AVALIAÇÃO DO PULMONARY FUNCTIONAL STATUS AND DYSPNEA 

QUESTIONNAIRE (PFSDQ) EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR 

OBSTRUTIVA CRÔNICA E SINTOMAS DEPRESSIVOS 

 

Inventário de depressão de Beck – BDI 

 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente 

cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada 

grupo, que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo 

hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo 

em cada uma.  

1 0   Não me sinto triste 

1   Eu me sinto triste 

2   Estou sempre triste e não consigo 

sair disto 

3   Estou tão triste ou infeliz que não 

consigo suportar 

2 0   Não estou especialmente 

desanimado quanto ao     futuro       

1   Eu me sinto desanimado quanto ao 

futuro 

2   Acho que nada tenho a esperar 

3   Acho o futuro sem esperanças e 

tenho a impressão de que as coisas não 

podem melhorar 

3 0   Não me sinto um fracasso 

1   Acho que fracassei mais do que uma 

pessoa comum 

2   Quando olho pra trás, na minha vida, 

tudo o que posso ver é um monte de 

fracassos 

3   Acho que, como pessoa, sou um 

completo fracasso 

4 0   Tenho tanto prazer em tudo como 

antes 

1   Não sinto mais prazer nas coisas 

como antes 

2   Não encontro um prazer real em 

mais nada 

3   Estou insatisfeito ou aborrecido 

com tudo 

5 0   Não me sinto especialmente culpado 

1   Eu me sinto culpado grande parte do 

tempo 

2   Eu me sinto culpado na maior parte 

do tempo 

3   Eu me sinto sempre culpado 

6 0   Não acho que esteja sendo punido 

1   Acho que posso ser punido 

2   Creio que vou ser punido 

3   Acho que estou sendo punido 

7 0   Não me sinto decepcionado comigo 

mesmo 

1   Estou decepcionado comigo mesmo 

2   Estou enojado de mim 

3   Eu me odeio 

8 0   Não me sinto de qualquer modo 

pior que os outros 

1   Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros 

2   Eu me culpo sempre por minhas 

falhas 

3   Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece 

9 
0   Não tenho quaisquer idéias de me 

matar 10 
0   Não choro mais que o habitual 

1   Choro mais agora do que 
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1   Tenho idéias de me matar, mas não 

as executaria 

2   Gostaria de me matar 

3   Eu me mataria se tivesse 

oportunidade 

costumava 

2   Agora, choro o tempo todo 

3   Costumava ser capaz de chorar, 

mas agora não consigo, mesmo que o 

queria 

11 
0   Não sou mais irritado agora do que 

já fui 

1   Fico aborrecido ou irritado mais 

facilmente do que costumava 

2   Agora, eu me sinto irritado o tempo 

todo 

3   Não me irrito mais com coisas que 

costumavam me irritar 

12 
0   Não perdi o interesse pelas outras 

pessoas 

1   Estou menos interessado pelas 

outras pessoas do que costumava 

estar 

2   Perdi a maior parte do meu 

interesse pelas outras pessoas 

3   Perdi todo o interesse pelas outras 

pessoas 

13 
0   Tomo decisões tão bem quanto antes 

1   Adio as tomadas de decisões mais do 

que costumava 

2   Tenho mais dificuldades de tomar 

decisões do que antes 

3   Absolutamente não consigo mais 

tomar decisões 

14 
0   Não acho que de qualquer modo 

pareço pior do que antes 

1   Estou preocupado em estar 

parecendo velho ou sem atrativo 

2   Acho que há mudanças 

permanentes na minha aparência, 

que me fazem parecer sem atrativo 

3   Acredito que pareço feio 

15 0   Posso trabalhar tão bem quanto antes 

1   É preciso algum esforço extra para 

fazer alguma coisa 

2   Tenho que me esforçar muito para 

fazer alguma coisa 

3   Não consigo mais fazer qualquer 

trabalho 

16 0   Consigo dormir tão bem como o 

habitual 

1   Não durmo tão bem como 

costumava 

2   Acordo 1 a 2 horas mais cedo do 

que habitualmente e acho difícil 

voltar a dormir 

3   Acordo várias horas mais cedo do 

que costumava e não consigo voltar a 

dormir 

17 0   Não fico mais cansado do que o 

habitual 

1   Fico cansado mais facilmente do que 

costumava 

2   Fico cansado em fazer qualquer 

coisa 

3   Estou cansado demais para fazer 

qualquer coisa 

18 0   O meu apetite não está pior do que 

o habitual 

1   Meu apetite não é tão bom como 

costumava ser 

2   Meu apetite é muito pior agora 

3   Absolutamente não tenho mais 

apetite 

19 0   Não tenho perdido muito peso se é 

que perdi algum recentemente 

1   Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2   Perdi mais do que 5 quilos 

3   Perdi mais do que 7 quilos 

Estou tentando perder peso de 

propósito, comendo menos: Sim _____  

Não _____ 

20 0   Não estou mais preocupado com a 

minha saúde do que o habitual 

1   Estou preocupado com problemas 

físicos, tais como dores, 

indisposição do estômago ou 

constipação 

2   Estou muito preocupado com 

problemas físicos e é difícil pensar 

em outra coisa 

3   Estou tão preocupado com meus 
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problemas físicos que não consigo 

pensar em qualquer outra coisa 

21 0   Não notei qualquer mudança recente 

no meu interesse por sexo 

1   Estou menos interessado por sexo do 

que costumava 

2   Estou muito menos interessado por 

sexo agora 

3   Perdi completamente o interesse por 

sexo 
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ANEXO D -  INSTRUÇÕES AOS AUTORES: JORNAL BRASILEIRO DE 

PNEUMOLOGIA 

 
 

Instruções Redatoriais 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia (J Bras Pneumol) ISSN-1806-3713, publicado 

bimestralmente, é órgão oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

destinado à publicação de trabalhos científicos referentes à Pneumologia e áreas correlatas. 

 

Todos os manuscritos, após aprovação pelo Conselho Editorial serão avaliados por revisores 

qualificados, sendo o anonimato garantido em todo o processo de julgamento.  

 

Os artigos que não apresentarem mérito, que contenham erros significativos de metodologia, 

ou não se enquadrem na política editorial da revista, serão rejeitados diretamente pelo 

Conselho Editorial, não cabendo recurso. Os artigos podem ser escritos em português, 

espanhol ou inglês. Na versão eletrônica do Jornal (www.jornaldepneumologia.com.br, 

ISSN-1806-3756) todos os artigos serão disponibilizados tanto numa versão em língua latina 

como também em inglês. A impressão de figuras coloridas é opcional e os custos relativos a 

esse processo serão transferidos aos autores. Favor entrar em contato com a secretaria do 

Jornal por e-mail ou telefone, para esclarecimentos adicionais. 

 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia apóia as políticas para registro de ensaios clínicos da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação 

internacional de informações sobre estudos clínicos em acesso aberto. Sendo assim, somente 

serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os artigos de pesquisas clínicas que tenham 

recebido um número de identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados 

pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do 

ICMJE. O número de identificação deverá ser registrado ao final do resumo. 

 

Dentro desse contexto, o Jornal Brasileiro de Pneumologia adota a definição de ensaio clínico 

preconizada pela OMS, que pode ser assim resumida: "qualquer pesquisa que 

prospectivamente designe seres humanos para uma ou mais intervenções visando avaliar seus 

efeitos em desfechos relacionados à saúde. As intervenções incluem drogas, células e outros 

produtos biológicos, procedimentos cirúrgicos, radiológicos, dispositivos, terapias 

comportamentais, mudanças de processos de cuidados, cuidados preventivos, etc". 

 

 

CRITÉRIOS DE AUTORIA 

 

A inclusão de um autor em um manuscrito encaminhado para publicação só é justificada se 

ele contribuiu significativamente, do ponto de vista intelectual, para a sua realização. Fica 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/
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implícito que o autor participou em pelo menos uma das seguintes fases: 1) concepção e 

planejamento do trabalho, bem como da interpretação das evidências; 2) redação e/ou revisão 

das versões preliminares e definitiva; e 3) aprovou a versão final. 

 

A simples coleta e catalogação de dados não constituem critérios para autoria. Igualmente, 

não devem ser considerados autores, auxiliares técnicos que fazem a rotina, médicos que 

encaminham pacientes ou interpretam exames de rotina e chefes de serviços ou departamentos, 

não diretamente envolvidos na pesquisa. A essas pessoas poderá ser feito agradecimento 

especial. 

 

Os conceitos contidos nos manuscritos são de responsabilidade exclusiva dos autores.  

 

Com exceção de trabalhos considerados de excepcional complexidade, a revista considera 8 o 

número máximo aceitável de autores. No caso de maior número de autores, enviar carta a 

Secretaria do Jornal descrevendo a participação de cada um no trabalho. 

 

 

APRESENTAÇÃO E SUBMISSÃO DOS MANUSCRITOS 

 

Os manuscritos deverão ser obrigatoriamente encaminhados via eletrônica a partir do sistema 

de submissão ScholarOne:https://mc04.manuscriptcentral.com/jbpneu-scielo. As 

instruções e o processo de submissão estão descritos abaixo.  

 

Ainda que os manuscritos sejam submetidos eletronicamente, deverão ser enviadas pelo 

correio Carta de Transferência de Copyright e Declaração de Conflitos de Interesses, 

assinadas por todos os autores, conforme modelo disponível aqui: Declaração de Conflito de 

Interesse"  

 

Pede-se aos autores que sigam rigorosamente as normas editoriais da revista, particularmente 

no tocante ao número máximo de palavras, tabelas e figuras permitidas, bem como às regras 

para confecção das referências bibliográficas. A não observância das instruções redatoriais 

implicará na devolução do manuscrito pela Secretaria da revista para que os autores façam as 

correções pertinentes antes de submetê-lo aos revisores.  

 

Instruções especiais se aplicam para a confecção de Suplementos Especiais e Diretrizes e 

devem ser consultadas pelos autores antes da confecção desses documentos na homepage do 

jornal.  

 

A revista reserva o direito de efetuar nos artigos aceitos adaptações de estilo, gramaticais e 

outras. 

 

Com exceção das unidades de medidas, siglas e abreviaturas devem ser evitadas ao máximo, 

devendo ser utilizadas apenas para termos consagrados. Estes termos estão definidos na Lista 

de Abreviaturas e Acrônimos aceitos sem definição. Clique aqui (Lista de Abreviaturas e 

https://mc04.manuscriptcentral.com/jbpneu-scielo
http://www.jornaldepneumologia.com.br/sgp/declaracaodeconflitointeresses.zip
http://www.jornaldepneumologia.com.br/sgp/declaracaodeconflitointeresses.zip
http://www.jornaldepneumologia.com.br/imagebank/JBP_Abbreviations-final_%282%29.pdf
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Siglas). Quanto a outras abreviaturas, sempre defini-las na primeira vez em que forem citadas, 

por exemplo: proteína C reativa (PCR). Após a definição da abreviatura, o termo completo 

não deverá ser mais utilizado. Com exceção das abreviaturas aceitas sem definição, elas não 

devem ser utilizadas nos títulos e evitadas no resumo dos manuscritos se possível. Ao longo 

do texto igualmente evitar a menção ao nome de autores, dando-se sempre preferência às 

citações numéricas apenas. 

 

Quando os autores mencionarem qualquer substância ou equipamento incomum, deverão 

incluir o modelo/número do catálogo, o nome da fabricante, a cidade e o país, por exemplo:  

"... esteira ergométrica (modelo ESD-01; FUNBEC, São Paulo, Brasil)..."  

 

No caso de produtos provenientes dos EUA e Canadá, o nome do estado ou província também 

deverá ser citado; por exemplo:  

"... tTG de fígado de porco da Guiné (T5398; Sigma, St. Louis, MO, EUA) ..." 

 

 

PREPARO DO MANUSCRITO 

 

 
Artigo 

Original 

Artigo de 

Revisão / 

Atualização 

Relato 

de Caso 

Ensaio 

Pictórico 

Comunicação 

Breve 

Carta 

ao 

Editor 

Correspondência 
Imagens em 

Pneumologia 

N.º 

máximo de 

autores 

8 5 5 5 5 5 3 3 

Resumo 

 N.º 

máximo de 

palavras 

250 com 

estrutura 

250 sem 

estrutura 

250 sem 

estrutura 

250 sem 

estrutura 

100 sem 

estrutura 
- - - 

N.º 

máximo de 

palavras 

3.000 5.000 1.500 3.000 1.500 1000 500 200 

N.º 

máximo de 

referências 

40 60 20 30 20 5 3 3 

N.º de 

tabelas e 

figuras 

6 8 3 12 2 1 - 3 

 

 

A página de identificação deve conter o título do trabalho, em português e inglês, nome 

completo e titulação dos autores, instituições a que pertencem, endereço completo, inclusive 

telefone, fax e e-mail do autor principal, e nome do órgão financiador da pesquisa, se houver. 

Essa página deve ser enviada como um arquivo a parte, separado do manuscrito principal. 

(enviar como TITLE PAGE) 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/imagebank/JBP_Abbreviations-final_%282%29.pdf
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Resumo: Deve conter informações facilmente compreendidas, sem necessidade de recorrer-se 

ao texto, não excedendo 250 palavras. Deve ser feito na forma estruturada com: Objetivo, 

Métodos, Resultados e Conclusões. Quando tratar-se de artigos de Revisão e Relatos de Casos 

o Resumo não deve ser estruturado. Para Comunicações Breves não deve ser estruturado nem 

exceder 100 palavras. 

 

Abstract: Uma versão em língua inglesa, correspondente ao conteúdo do Resumo deve ser 

fornecida. 

 

Descritores e Keywords: Deve ser fornecido de três a seis termos em português e inglês, que 

definam o assunto do trabalho.  

 

Texto: 
 

 

Artigos originais: O texto deve ter entre 2000 e 3000 palavras, excluindo referências e 

tabelas. Deve conter no máximo 6 tabelas e/ou figuras. O número de referências 

bibliográficas não deve exceder 40. A sua estrutura deve conter as seguintes partes: 

Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Agradecimentos e Referências. A seção Métodos 

deverá conter menção a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos, ou pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Animais, ligados a Instituição onde o 

projeto foi desenvolvido. Nessa seção também deve haver descrição da análise estatística 

empregada, com as respectivas referências bibliográficas. Ainda que a inclusão de subtítulos 

no manuscrito seja aceitável, o seu uso não deve ser excessivo e deve ficar limitado às sessões 

Métodos e Resultados somente. 

 

Revisões e Atualizações: Serão realizadas a convite do Conselho Editorial que, 

excepcionalmente, também poderá aceitar trabalhos que considerar de grande interesse. O 

texto não deve ultrapassar 5000 palavras, excluindo referências e tabelas. O número total de 

ilustrações e tabelas não deve ser superior a 8. O número de referências bibliográficas deve se 

limitar a 60. 

 

Ensaios pictóricos: Serão igualmente realizados a convite, ou após consulta dos autores ao 

Conselho Editorial. O texto não deve ultrapassar 3000 palavras, excluídas referências e 

tabelas. O número total de ilustrações e tabelas não deve ser superior a 12 e as referências 

bibliográficas não devem exceder 30. 

 

Relatos de Casos: O texto não deve ultrapassar 1500 palavras, excluídas as referências e 

figuras. Deve ser composto por Introdução, Relato do Caso, Discussão e Referências. 

Recomenda-se não citar as iniciais do paciente e datas, sendo mostrados apenas os exames 

laboratoriais relevantes para o diagnóstico e discussão. O número total de ilustrações e/ou 

tabelas não deve ser superior a 3 e o limite de referências bibliográficas é 20. Quando o 

número de casos apresentados exceder 3, o manuscrito será classificado como uma Série de 

Casos, e serão aplicadas as mesmas regras de um artigo original. 

 

Comunicações Breves: O texto não deve ultrapassar 1500 palavras, excluindo as referências 

e tabelas. O número total de tabelas e/ou figuras não deve exceder 2 e o de referências 

bibliográficas 20. O texto deverá ser confeccionado de forma corrida. 
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Cartas ao Editor: Devem contribuições originais contendo resultados preliminares, não 

ultrapassando 1000 palavras e com não mais do que 5 referências bibliográficas e 2 tabelas 

e/ou figuras.  

 

Correspondência: Serão consideradas para publicação comentários e sugestões relacionadas 

a matéria anteriormente publicada, não ultrapassando 500 palavras no total.  

 

Imagens em Pneumologia: o texto deve ser limitado ao máximo de 200 palavras, incluindo 

título, texto e até 3 referências. É possível incluir até o máximo de 3 figuras, considerando-se 

que o conteúdo total será publicado em apenas uma página.  

 

Tabelas e Figuras: Tabelas e gráficos devem ser apresentados em preto e branco, com 

legendas e respectivas numerações impressas ao pé de cada ilustração. As tabelas e figuras 

devem ser enviadas no seu arquivo digital original, as tabelas preferencialmente em arquivos 

Microsoft Word e as figuras em arquivos Microsoft Excel, Tiff ou JPG. Fotografias de exames, 

procedimentos cirúrgicos e biópsias onde foram utilizadas colorações e técnicas especiais 

serão consideradas para impressão colorida, sem custo adicional aos autores. As grandezas, 

unidades e símbolos devem obedecer às normas nacionais correspondentes (ABNT: 

http://www.abnt.org.br). 

 

Legendas: Legendas deverão acompanhar as respectivas figuras (gráficos, fotografias e 

ilustrações) e tabelas. Cada legenda deve ser numerada em algarismos arábicos, 

correspondendo a suas citações no texto. Além disso, todas as abreviaturas e siglas 

empregadas nas figuras e tabelas devem ser definidas por extenso abaixo das mesmas. 

 

Referências: Devem ser indicadas apenas as referências utilizadas no texto, numeradas com 

algarismos arábicos e na ordem em que foram citadas. A apresentação deve estar baseada no 

formato Vancouver Style, atualizado em outubro de 2004, conforme os exemplos abaixo. Os 

títulos dos periódicos citados devem ser abreviados de acordo com o estilo apresentado pela 

List of Journal Indexed in Index Medicus, da National Library of Medicine disponibilizados 

no endereço: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftext.noprov.html.  

Para todas as referências, cite todos os autores até seis. Acima desse número, cite os seis 

primeiros autores seguidos da expressão et al. 

 

Exemplos: 
 

Artigos Originais 
1. Neder JA, Nery LE, Castelo A, Andreoni S, Lerario MC, Sachs AC et al. Prediction of 

metabolic and cardiopulmonary responses to maximum cycle ergometry: a randomized study. 

Eur Respir J. 1999;14(6):1204-13. 

 

Resumos 
2. Singer M, Lefort J, Lapa e Silva JR, Vargaftig BB. Failure of granulocyte depletion to 

suppress mucin production in a murine model of allergy [abstract]. Am J Respir Crit Care 

Med. 2000;161:A863. 

 

Capítulos de Livros 
3. Queluz T, Andres G. Goodpastures syndrome. In: Roitt IM, Delves PJ, editors. 

Encyclopedia of Immunology. 1st ed. London: Academic Press; 1992. p. 621-3. 
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Publicações Oficiais 
4. World Health Organization. Guidelines for surveillance of drug resistance in tuberculosis. 

WHO/Tb, 1994;178:1-24.  

 

Teses 
5. Martinez TY. Impacto da dispnéia e parâmetros funcionais respiratórios em medidas de 

qualidade de vida relacionada a saúde de pacientes com fibrose pulmonar idiopática [thesis]. 

São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1998.  

 

Artigos Publicados na Internet 
6. Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory 

role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 102(6): [about 3 p.]. 

Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

 

 

Homepages/Endereços Eletrônicos 
7. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online 

Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: 

http://www.cancer-pain.org/ 

 

Outras situações:  
Na eventualidade do surgimento de situações não contempladas por estas Instruções 

Redatoriais, deverão ser seguidas as recomendações contidas em International Committee of 

Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical 

journals. Updated October 2004. Disponível em http://www.icmje.org/.  
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24-Mar-2016 

 

Dear Prof. Marinho: 

 

Your manuscript entitled "Behavior in activities of daily living in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease with depressive symptoms" has been successfully submitted online and is presently 

being given full consideration for publication in the Jornal Brasileiro de Pneumologia. 

 

Your manuscript ID is JBPNEU-2016-0101. 

 

Please mention the above manuscript ID in all future correspondence or when calling the office for 

questions. If there are any changes in your street address or e-mail address, please log in to 

ScholarOne Manuscripts at https://mc04.manuscriptcentral.com/jbpneu-scielo and edit your user 

information as appropriate. 

 

You can also view the status of your manuscript at any time by checking your Author Center after 

logging in to https://mc04.manuscriptcentral.com/jbpneu-scielo. 
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