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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: A inflamação sistêmica constitui o elo fisiopatológico entre a doença 
arterial coronariana (DAC) e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Todavia 
a influência da DPOC não diagnosticada em pacientes com DAC suspeita ou 
diagnosticada é desconhecida. Portanto, objetivou-se avaliar o grau de 
acometimento coronariano em portadores de DPOC com DAC suspeita ou 
confirmada. MÉTODOS: Estudo transversal realizado entre março de 2015 a junho 
de 2017 com 210 pacientes ambulatoriais, com DAC suspeita ou confirmada, 
submetidos, ao concomitantemente, à espirometria e à cineangiocoronariografia ou 
à angiotomografia computadorizada das coronárias.  A partir dos resultados 
definiram-se os grupos: com e sem DPOC. Foram analisadas tamanho, local, 
extensão e calcificação da lesão coronária, e gravidade da DPOC. RESULTADOS: 
O grupo com DPOC, com 101 (48%) voluntários, apresentou, comparativamente ao 
sem DPOC: maior frequência de DAC (88,1% vs 45%); de lesões obstrutivas ≥ 50% 
(71,3% vs 21,1%); de lesões multiarteriais (28,7% vs 8,3%); maior percentual de 
lesões de tronco da coronária esquerda (17,8% vs 3,7%); mais lesões graves 
(61,4% vs 10,1%); placas ateroscleróticas mais  calcificadas e escore de cálcio mais 
elevado (p<0,0001). Quanto mais grave o estágio da DPOC (GOLD), mais grave a 
DAC e mais calcificadas as placas coronárias (p<0,0001). Entretanto, não houve 
diferenças entre os grupos quanto aos principais fatores de risco para DAC. Na 
análise univariada, a DPOC e o gênero masculino foram preditores de risco para 
DAC. Na análise multivariada ajustada apenas a DPOC foi preditora de DAC 
obstrutiva (odds ratio 4,78; IC95% 2,21-10,34; p<0,001). CONCLUSÃO: Em 
pacientes com DAC suspeita ou confirmada, a DPOC foi associada a maior 
gravidade e extensão das lesões coronárias, placas calcificadas e escore de cálcio 
elevados, independente, dos fatores de risco para DAC já estabelecidos. Além disso, 
quanto mais grave a DPOC maior a gravidade das lesões e calcificação coronárias.   
 
 Descritores: DPOC, Doença da Artéria Coronariana, Espirometria, Angiografia 
Coronária, Tomografia Computadorizada Multidetectores 
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ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Systemic inflammation is the pathophysiological link between 
coronary artery disease (CAD) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 
However, the influence of underdiagnosed COPD on patients with suspected or 
diagnosed CAD is unknown. Therefore, the objective was to evaluate the degree of 
coronary involvement in COPD patients with suspected or confirmed CAD. Methods: 
For this cross-sectional study which we carried out March 2015 and June 2017, 210 
outpatients with suspected or confirmed CAD were concomitantly underwent 
spirometry and coronary angiography or multidetector computed tomography. Two 
groups were defined: with and without COPD. Size, site, extent, and calcification of 
the coronary lesions, and the severity of COPD were analyzed. Results: COPD 
patients (n=101) presented: higher frequency of obstructive coronary lesions ≥ 50% 
72 (71.3%), multi-vessels 29 (28.7%), of the left main 18 (17.8%), atherosclerotic 
plaques more calcified and higher Agatston coronary calcium score than the patients 
without COPD (p < 0.0001). The greater COPD in the GOLD stages, the more severe 
the CAD and the more calcified the coronary plaques (p < 0.0001). However, there 
was no difference between the two groups with respect to the main risk factors for 
CAD. In the univariate analysis, the COPD and the male gender have been risk 
predictors for CAD. In the multivariate analysis adjusted to COPD was independent 
predictor of obstructive CAD (odds ratio 4.78; CI 95% 2.21-10.34; p < 0.001). 
Conclusion: In patients with suspected or diagnosed CAD, the COPD was 
associated with a higher severity and extent of coronary lesions, calcific plaques, and 
elevated calcium score independently of the established risk factors for CAD. In 
addition, the more severe the COPD, the greater the severity of coronary lesions and 
calcification. 
 
Keywords: COPD, Coronary Artery Disease, Spirometry, Coronary Angiography, 
Multidetector Computed Tomography 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é a quarta causa da 

mortalidade global, atingindo mais de 210 milhões de pessoas1. Paralelamente, 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que cerca de 17,7 

milhões de pessoas morreram no mundo por doenças cardiovasculares em 2015 

(31% entre todas as causas), destas cerca de 7,4 milhões foram devido a Doença 

Arterial Coronária (DAC)2.  

 A DPOC é definida atualmente como prevenível e tratável, cuja inflamação 

pulmonar causa à limitação do fluxo aéreo (LFA) crônica, geralmente, causadas por 

exposição significativa a partículas ou gases nocivos3. Em contra partida, a 

aterosclerose (causa subjacente da DAC) é também uma doença inflamatória 

crônica, de origem progressiva e não previsível, cuja lesão endotelial forma placas 

ateroscleróticas nas artérias de caráter obstrutivo/oclusivo, ocasionando isquemia 

miocárdica quando a demanda metabólica do miocárdio ultrapassa a oferta de 

oxigênio4,5,6. 

A maioria das pesquisas examinando a DPOC e a DAC sugeriu considerável 

coexistência, possivelmente devido a fatores de risco comuns4- 8. Pacientes com esta 

comorbidade apresentam maior tempo de internação hospitalar, altas taxas de 

mortalidade, elevados custos de saúde, e impactos negativos sobre a qualidade de 

vida e estado funcional do que quando presentes de forma isolada.9–12  

A inflamação sistêmica, por desempenhar papel central na patogênese da 

aterosclerose e da DPOC, seria como um elo de ligação fisiopatológica entre elas8. 

Essa associação persiste após o controle para fatores de risco cardiovasculares e 

são mais fortes do que as correlações entre indivíduos que nunca fumaram ou 

fumantes sem o diagnóstico de DPOC13. Entretanto, ainda não existe consenso na 

literatura, pois ao mesmo que tempo em que a DPOC foi considerada preditora da 

presença de DAC14 e aumento do risco cardiovascular, existem trabalhos onde não 

houve essa associação15.  

Apesar de alguns estudos de grande base populacional terem relacionado a 

LFA com a gravidade da doença coronária16, a interferência da DPOC sobre a 

extensão e gravidade das lesões na artéria coronária ainda é amplamente 

desconhecida nas fases iniciais dos respectivos diagnósticos 3,17,14. Sem contar que 
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o impacto dos estágios da DPOC (GOLD) na gravidade da DAC é pouco 

conhecida14. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a influencia da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) não 

diagnosticada no leito coronário de pacientes com Doença Arterial Coronária (DAC) 

suspeita ou confirmada.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Diagnosticar a DPOC em pacientes sob investigação para DAC; 

 

Avaliar a gravidade e a extensão das lesões coronárias em portadores de 

DPOC; 

 

Analisar os fatores associados da DAC (Escore de cálcio, percentil e as 

placas das artérias coronárias) em DPOC; 

 

Relacionar os estágios da DPOC (GOLD I, II, III e IV) com a presença e com 

os fatores associados da DAC.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

 

3.1.1  Definição e Epidemiologia 

A Iniciativa Global para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (do inglês 

GOLD) é um programa lançado no ano de 1997 em colaboração com o National 

Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health (EUA), e a Organização 

Mundial da Saúde, a fim de determinar as diretrizes para os cuidados da DPOC, 

moldadas por comitês formados por especialistas líderes de todo o mundo. Segundo 

o GOLD3, a DPOC é uma doença prevenível e tratável que tem o componente 

pulmonar caracterizado pela limitação ao fluxo aéreo não totalmente reversível, 

sendo geralmente progressiva e associada à resposta inflamatória anormal dos 

pulmões às partículas nocivas ou gases3. As exacerbações e comorbidades 

contribuem para a gravidade geral da doença18. 

A OMS estimou 3,2 milhões de mortes por DPOC em todo o mundo no ano de 

2015 (ou seja, 5% de todas as mortes globalmente naquele ano), sendo considerada 

a 4a causa de mortes mundiais, e despontando entre as principais causas de 

impacto social19. Mais de 90% das mortes por DPOC ocorrem em países de baixa e 

média renda20. Utilizando-se o critério disability-adjusted life year (DALY) — que 

soma os anos perdidos devido a mortes prematuras e os anos vividos com 

incapacidade — a DPOC terá o quinto maior número de DALY no mundo em 2020, 

com custos estimados entre 1.000 e 4.000 dólares por paciente por ano21.  

O projeto latino-americano de investigação em obstrução pulmonar, 

conhecido como PLATINO, um estudo populacional em cinco capitais da América 

Latina, por meio da espirometria e aplicação de um questionário em indivíduos 

acima de 40 anos, encontrou uma prevalência de DPOC em 18% nos homens e em 

14% nas mulheres na cidade de São Paulo, o que representa uma estimativa entre 5 

e 6 milhões de brasileiros com DPOC22. 

Algumas estimativas internacionais mostram que a prevalência do estágio II 

ou superior de gravidade da DPOC é atualmente 10% em indivíduos acima de 40 

anos8. O diagnóstico de DPOC diminuiu discretamente entre homens nas últimas 

décadas em países desenvolvidos, enquanto um acréscimo considerável foi 
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observado entre mulheres no mesmo período. Isso está relacionado provavelmente 

ao aumento da incidência de fumantes entre mulheres nos últimos 30 anos1. A 

frequência de tabagismo ocorre em aproximadamente 54-77% dos pacientes com 

DPOC leve, mas ainda é aceito que esta patologia continua largamente sub-

diagnosticada23,24. 

 

3.1.2  Fatores de Risco 

A prevalência de DPOC aumenta com a idade e com a presença de história 

de tabagismo, mas outros fatores de risco também são importantes no 

desenvolvimento patológico, incluindo exposição à fumaça de biomassa, a poeiras e 

fumos (além da poluição do ar), história de tuberculose, asma crônica, e condições 

socioeconômicas25. No entanto, fumar continua a ser o fator causal mais agravante 

da DPOC em países em desenvolvimento. Cerca de 50% dos fumantes 

eventualmente desenvolvem DPOC, embora o risco reduza para cerca da metade 

com a cessação do tabagismo26. 

O projeto internacional Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD) analisou 

dados de 14 populações diferentes (>de 40 anos) e descobriu que o tempo de 

consumo do tabaco (incluindo tabagismo passivo) foi associado ao aumento do risco 

de DPOC27. 

De forma geral, os preditores de mortalidade na DPOC são: idade, Volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), tabagismo, hipoxemia, 

hipersecreção crônica, dispneia, capacidade de exercício e atividade física 

reduzidas, massa e força muscular reduzidas e perda de peso excessiva. Um maior 

declínio anual no VEF1 é observado em fumantes e em pacientes com hipersecreção 

crônica28. Já em pacientes hospitalizados por exacerbação aguda da DPOC, os 

preditores de mortalidade são: idade, sexo, IMC baixo, insuficiências cardíaca e 

renal(crônica), oxigenoterapia prolongada, edema de membros inferiores, GOLD  4, 

cor pulmonale, acidemia, confusão mental e nível elevado de troponina plasmática29. 

Os tabagistas apresentam maior prevalência de sintomas respiratórios e 

anormalidades na função pulmonar (maior taxa anual de declínio no VEF1) do que os 

não fumantes. Entretanto, existem outros tipo de tabaco (por exemplo, cachimbo, 

charuto, fumo de rolo)30,31 e a maconha32 que também são fatores de risco para 

DPOC. Igualmente, a exposição passiva à fumaça de cigarro pode contribuir para o 
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aparecimento de sintomas respiratórios e DPOC, aumentando o peso total pulmonar 

composto por partículas inaladas e gases33.  

 

3.1.3  Patogênese 

A inalação da fumaça do cigarro e de outras partículas nocivas causam 

inflamação pulmonar, uma resposta anormal que parece estar modificada nos 

pacientes que desenvolvem DPOC. Essa resposta inflamatória crônica induz a 

destruição do parênquima pulmonar resultando em enfisema (com destruição dos 

sacos alveolares) e destrói os mecanismos normais de defesa e reparação tecidual, 

resultando em: remodelação, estreitamento e fibrose das pequenas vias aéreas 

(bronquite crônica). A hiperinsuflação da DPOC acontece devido a este mecanismo 

obstrutivo com fechamento da via aérea e aprisionamento de ar. Estas mudanças 

pioram no exercício, resultando em dispneia de esforço (principal sintoma da 

DPOC)34.   

 

3.1.4  Fisiopatologia 

As alterações patológicas na DPOC incluem número aumentado de tipos 

específicos de células inflamatórias em diferentes partes do pulmão, e as mudanças 

estruturais resultam da injúria e reparação repetitivas.  É uma patologia 

caracterizada por um padrão específico de inflamação que envolve o aumento no 

número de linfócitos CD8+ (citotóxico), presente apenas nos tabagistas que 

desenvolvem a doença. Essas células agem em conjunto com neutrófilos e 

macrófagos na resposta inflamatória com a liberação de mediadores e enzimas, 

interagindo estruturalmente nas células das vias aéreas, do parênquima e na 

vasculatura pulmonar35,36. Neste processo participam os mediadores inflamatórios 

que atraem células inflamatórias a partir da circulação (fatores quimiotáticos), 

amplificam o processo inflamatório (citocinas pró-inflamatórias), induzem as 

alterações estruturais (fatores de crescimento) e liberam mediadores lipídicos 35. 

Um padrão similar desta inflamação é observado em fumantes sem limitação 

do fluxo de ar, mas na DPOC esta inflamação parece ser amplificada ainda mais 

durante exacerbações agudas precipitada por infecções bacterianas ou virais. A 

base molecular para esta amplificação ainda não é totalmente compreendida, mas 

pode ser pelo menos em parte, determinada por questões genéticas e fatores 
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epigenéticos34. Essa inflamação persiste mesmo quando o tabagismo é 

interrompido, sugerindo que existem mecanismos de auto-perpetuação, embora 

estes ainda não foram elucidados37. A hipótese é de que células T, colonização 

bacteriana ou auto-imunidade podem levar a inflamação persistente em pacientes 

com DPOC34,36.  

Ademais, há evidências convincentes para a existência de um desbalanço 

entre as proteases que degradam os componentes do tecido conectivo do 

parênquima pulmonar como a elastina, e as anti-proteases que protegem dessa 

agressão, nos pacientes com DPOC35. O pulmão é particularmente vulnerável a 

danos causados por estresse oxidativo na sua estrutura anatômica. Biomarcadores 

do estresse oxidativo (por exemplo, peróxido de hidrogénio, 8-isoprostano) 

encontram-se no ar exalado em condensação, escarro, e circulação sistêmica de 

pacientes com DPOC. Oxidantes são gerados pelas partículas inaladas, e liberado a 

partir de células inflamatórias ativadas, tais como macrófagos e neutrófilos. O 

estresse oxidativo desempenha um papel fundamental na condução da inflamação 

relacionada à doença, mesmo em ex-fumantes, e pode resultar na ativação do fator 

nuclear do fator de transcrição pro-inflamatório κB (NF-κ B)35,34. 

 

3.1.5  Diagnóstico e Avaliação 

A espirometria é o exame de escolha para confirmar o diagnóstico de DPOC a 

partir da avaliação clínica, porque é a forma mais reprodutível e objetiva de medição 

da limitação do fluxo aéreo. O exame espirométrico de boa qualidade é possível em 

qualquer estabelecimento de saúde e todos profissionais de saúde que cuidam de 

pacientes com DPOC deveriam ter acesso ao mesmo. A espirometria deve medir o 

volume de ar forçado exalado do ponto de inspiração máxima (capacidade vital 

forçada- CVF) e o volume de ar exalado durante o primeiro segundo dessa manobra 

(VEF1), e a relação dessas duas medidas (VEF1/CVF) deve ser calculada, utilizando 

o ponto de corte de 0.7, ou seja, se esta relação for menos que 70% na relação 

VEF1/CVF após o uso de broncodilatador, define-se o diagnóstico da Limitação ao 

Fluxo Aéreo (LFA) característica da DPOC3,38,39.   

Além da LFA, dispneia, tosse, sibilância, produção de secreção, infecções 

respiratórias de repetição, e repercussões sistêmicas, tais como 

descondicionamento físico, fraqueza muscular, perda de peso e desnutrição são 
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frequentemente observadas em portadores de DPOC. Problemas de ordem 

psicossocial como depressão, ansiedade e isolamento social também são notados28. 

Em 75% dos indivíduos doentes a tosse precede ou aparece simultaneamente com 

a dispneia. Os sibilos foram relatados em uma série de 83% com DPOC moderada a 

grave e constatado ao exame em 66% destes. A dispneia é geralmente progressiva 

com a evolução patológica, e é percebida pela primeira vez numa crise de 

exacerbação40. 

Conforme o GOLD, a avaliação da DPOC deve considerar a compreensão do 

impacto patológico sobre o indivíduo, o que é determinada pela combinação da 

avaliação sintomática, diagnóstico espirométrico de LFA, classificação espirométrica 

de gravidade [estágios (I, II, III e IV): DPOC leve, moderada, grave e muito grave 

respectivamente], risco de exacerbações e a presença de comorbidades. Para isso, 

é recomendável a utilização da escala do Medical Research Council (MRC) e o 

COPD Assessment Test (CAT), que são questionários próprios para avaliação dos 

sinais e sintomas, bem como do estado funcional dos pacientes com DPOC3. 

As comorbidades têm um impacto significativo no estado de saúde, cuidados 

em casa, todas admissões hospitalares e mortalidade em DPOC. E pacientes são 

mais propensos de morrer de uma comorbidade do que de DPOC propriamente dita. 

Muitas comorbidades interagem tão bem umas com as outras e com a DPOC que 

elas podem formar uma vasta rede de doenças. As doenças cardíacas que se 

relacionam com a DPOC em grande parte se devem a arteriosclerose e são 

susceptíveis de ter suas raízes na inflamação41,13.  

 

3.2 Doença Arterial Coronária (DAC) 

 

3.2.1  Definição e Epidemiologia 

A doença aterosclerótica é tida como causa primária da DAC (95% das 

estenoses coronarianas). É uma doença inflamatória crônica, de origem multifatorial, 

progressiva, silenciosa e não previsível, que ocorre em resposta à agressão 

endotelial, acometendo principalmente a camada íntima e média de artérias de 

médio e grande calibre. Por possuir um caráter vascular obstrutivo/oclusivo sempre 

que a demanda metabólica miocárdica ultrapassa a oferta aparece o fenômeno da 

isquemia miocárdica4.  
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As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte no 

Brasil e no mundo19. De acordo com os últimos dados disponibilizados pela OMS 

cerca de 17,7 milhões de pessoas morreram no mundo por DCV em 2015 (31% 

entre todas as causas), destas cerca de 7,4 milhões foram devido a DAC, 

responsável por aproximadamente 16% de todos os óbitos em países desenvolvidos 

e aproximadamente 12% em países pobres ou subdesenvolvidos2. De acordo com a 

Associação Americana do Coração, a cada 25 segundos aproximadamente, um 

americano tem um evento coronário e a cada minuto um indivíduo vai a óbito em 

decorrência do evento1,4 .  

Segundo dados do Sistema de Mortalidade do DATASUS43, foram registrados 

no Brasil mais de 100.000 óbitos por cardipatias isquêmicas em 2011, sendo a Taxa 

de Mortalidade Específica (TME- óbitos por 100.000 habitantes) de Sergipe em torno 

de 35,8%. A DAC é a doença que mais mata no Brasil, contribuindo com mais de 

30% dos óbitos, dos quais cerca de 54% acometeram o sexo masculino, sendo a 

enfermidade com maior representatividade no numero de mortes e nos custos 

hospitalares4,3. 

 

3.2.2  Patogênese e Fisiopatologia  

O processo patogênico da aterosclerose se inicia com uma lesão ao endotélio 

vascular por diversos fatores metabólicos, hemodinâmicos e genéticos, o que leva a 

um desequilíbrio entre os fatores vasodilatadores e vasoconstritores. Isso acarreta 

no aumento da permeabilidade da camada íntima às partículas lipoproteicas 

(sobretudo as partículas do colesterol LDL), o que favorece o seu acúmulo no 

espaço subendotelial. A placa aterosclerótica desenvolvida é constituída por 

elementos celulares que compõem a matriz extracelular e o núcleo lipídico4. O 

estresse oxidativo inicia-se com a participação de células inflamatórias (monócitos e 

linfócitos) e fatores quimiotáticos que dão inicio à lesão macroscópica – ainda 

reversível – característica da aterosclerose, as estrias gordurosas, pois captam 

partículas de lipoproteicas e preenchem seu interior com lipídios (célula espumosa)4.  

Células musculares lisas também migram para o local da lesão, se proliferam 

e produzem citocinas, fatores de crescimento e matriz extracelular, o que resulta na 

formação de uma capa fibrosa que envolve a placa. As placas mais estáveis são 

aquelas que possuem uma quantidade mais expressiva de colágeno, com menor 
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quantidade de núcleo lipídico. Já as instáveis, possuem uma capa fibrótica friável, 

facilmente rompível, e um núcleo lipídico proeminente. Quando uma placa 

aterosclerótica se rompe, o processo se completa com a formação de trombos 

(aterotrombose) que obstruem a luz vascular gerando, muitas vezes, a isquemia 

cardíaca4,5.  

   Em indivíduos normais a reserva coronariana consegue manter o equilíbrio 

entre oferta x consumo e evita o surgimento de isquemia, entretanto, na presença de 

uma coronariopatia, o suprimento sanguíneo adequado é prejudicado. Comumente, 

quando a obstrução luminal é leve, não existe repercussão hemodinâmica ou clínica, 

quer no repouso, quer no esforço. Lesões que reduzem cerca de 60 a 75% do 

diâmetro coronário conseguem manter seu fluxo durante o repouso devido aos 

mecanismos compensatórios; já nas lesões acima de 90%, a capacidade de 

aumentar o fluxo acima do basal é praticamente inexistente, pois o limiar de 

isquemia é alcançado, não sendo possível existir ganhos por conta da reserva 

coronariana esgotada4,3,5. A porcentagem de rupturas de placas ateroscleróticas 

ocorre entre 4 a 79%, variando com o perfil de risco do paciente e a sensibilidade do 

método diagnóstico utilizado.  

 

3.2.3  Fatores de Risco e Características Clínicas 

Os tradicionais fatores de risco conhecidos para DAC são: tabagismo, 

obesidade, HAS, história familiar de DAC, diabetes mellitus, hipercolesterolemia e 

sedentarismo4,5,46. O sintoma mais comum e mais característico da doença 

isquêmica é a precordialgia (ou dor anginosa), resultante do acúmulo de metabólitos 

e da acidose tecidual do miocárdio que estimulam as terminações nervosas e levam 

à sensação de dor ou desconforto torácico. Quando a obstrução é leve (menor que 

50%), normalmente não há repercussão na perfusão miocárdica – nem em repouso, 

nem em situações de estresse físico ou metabólico. Isso não quer dizer que apenas 

as grandes lesões sejam as únicas “vilãs”. Uma lesão pequena pode acumular 

progressivamente lipídios e plaquetas, diminuir a síntese de colágeno e culminar em 

uma ruptura da placa aterosclerótica, ocluindo parcial ou totalmente o lúmen 

coronário5,47,48.  
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3.2.4  Avaliação e Métodos Diagnósticos   

A indicação da CINE e ATCC como métodos diagnósticos de DAC pode ser 

considerada quando há dor torácica sugestiva de isquemia em que outros exames 

estão contra-indicados, ou há um improvável benefício devido a doenças graves, 

inabilidade física para um teste de esforço ou características clinicas de cada 

paciente. A CINE e a ATCC também têm uma razoável indicação em pacientes de 

alto risco para DAC e com resultados dos outros métodos diagnósticos conflitantes 

ou não claramente diagnosticados 49,50.  

 

3.2.4.1 Cineangiocoronariografia (CINE)  

A CINE ainda é o "padrão-ouro" em relação ao diagnostico da DAC obstrutiva. 

Os aspectos técnicos do procedimento incluem uma história clínica completa e um 

exame anterior (como indicação da angiografia) e conhecimento de ambas as 

variações de anatomia coronária e equipamentos e drogas necessárias para realizar 

o procedimento. A análise do angiograma deve basear-se em uma compreensão 

fisiológica da coronária, e como a estrutura e a função são alteradas pelos estados 

da doença. O método também permite detectar pacientes com sintomas de angina 

estável sem obstruções coronárias, além de diagnosticar fatores cardíacos que 

aumentam o consumo de oxigênio, podendo desencadear a dor anginosa, como, por 

exemplo, a estenose aórtica e a cardiomiopatia hipertrófica 51,47,52.  

O CINE, no entanto, oferece informações diagnósticas sobre o lúmen 

coronário, sem considerar características da placa e da calcificação coronárias. 

Entretanto, este método aborda anormalidades funcionais do vaso, com a 

quantificação do fluxo fracionado de reserva do miocárdio (FFR) bastante utilizado 

na determinação da isquemia miocárdica 53. Alternativamente, a anatomia coronária 

pode ser visualizada por Angiotomografia das Coronárias ou por Ressonância 

Magnética (RM). O desenvolvimento da ATCC e sua aplicação, neste contexto, têm 

o potencial de reduzir a realização de teste invasivo desnecessário e melhorar os 

resultados devido à sua maior precisão, em comparação com o teste funcional17. 



24 
 

 

3.2.4.2 Angiotomografia Computadorizada das Coronárias (ATCC) 

A ATCC permite a avaliação de maneira não invasiva, rápida e segura da luz 

arterial coronária. Detecta com precisão anatômica significativa a estenose de 50% 

ou mais do lúmen coronário, tendo a CINE como padrão de referência54. A aplicação 

clínica deste método é crescente devido a acurácia diagnóstica ter melhorado por 

causa da evolução tecnológica dos aparelhos de tomografia com múltiplos 

detectores (≥ 64 colunas), e consequentemente,  melhorado a resolução espacial e 

temporal, além de ter ocorrido uma diminuição significativa no número de segmentos 

coronários não avaliáveis. A ATCC tem sensibilidade variando de 91 a 99% e 

especificidade de 74 a 96% (prevalência média de doença coronária obstrutiva de 

61%), principalmente, quando comparada a outros métodos diagnósticos. Um 

diagnóstico completo da ATCC que não demonstra estenose coronária significativa é 

capaz de excluir DAC obstrutiva com alto grau de certeza49,54. A ausência de DAC 

na ATCC oferece um ótimo prognóstico para pacientes sintomáticos sendo avaliados 

por suspeita de DAC. Além do mais, a presença e a extensão da DAC avaliadas 

pela ATCC foram consideradas importantes fatores de pior prognóstico, 

independentemente, de outros fatores de risco cardiovasculares55,56. A ATCC 

também tem alta sensibilidade e elevada acurácia para detectar e quantificar a 

calcificação coronária, o que efetua por meio do Escore de Cálcio(EC) de Agatston. 

A calcificação guarda íntima relação com fatores inflamatórios localizados na parede 

arterial e é um fator específico do processo de aterosclerose. Assim sendo, a 

pesquisa do EC pode complementar a avaliação clínica de risco, além de se 

relacionar com a carga de placa aterosclerótica total do indivíduo 49,57.  

 

3.3 COMORBIDADE DPOC- DAC 

 

3.3.1  Mecanismos de Associação  

Pacientes portadores de DPOC apresentam alta prevalência de doença 

cardiovascular, sendo essa a causa mais comum de morte 7. Ainda não está claro se 

essa relação ocorre devido ao aumento dos fatores de risco cardiovasculares 

clássicos, como a hipertensão arterial, o diabetes mellitus e a hipercolesterolemia, 
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ou por processos inflamatórios sistêmicos. Sabe-se que a DPOC per se já é 

considerada um fator de prognóstico independente para a DAC58. 

A aterosclerose pode ser considerada o vínculo de ligação entre as doenças 

cardiovasculares e a DPOC, em grande parte, devido às raízes na inflamação 

crônica.  A etiologia comum (idade, gênero, tabagismo, sedentarismo e estresse 

oxidativo avançado) pode explicar essa relação e os motivos pelos quais a doença 

isquêmica do coração é a principal causa de morte em doentes com grau leve ao 

moderado de DPOC58. Sin et al. (2005)59 demonstraram que, independentemente do 

consumo de tabaco, idade e sexo, pacientes com obstrução grave das vias aéreas 

apresentaram risco de mortalidade cardiovascular cinco vezes maior quando 

comparados aqueles com valores mais elevados do VEF1. Por conseguinte, dada à 

sintomatologia comum, torna-se um dilema clínico quantificar e diferenciar as 

semelhanças nos diagnósticos em pessoas com esta comorbidade60.  

A relação entre a DPOC e a DAC é bem mais complexa do que a simples 

coexistência de ambas as doenças no mesmo indivíduo. Estudos de grande base 

populacional sugerem que cerca de 50% do número total de mortes em portadores 

de DPOC seja por doenças cardíacas isquêmicas (incluído a DAC)16. De fato, um 

decréscimo da função pulmonar demonstrou ser um preditor de mortalidade 

cardíaca tão poderoso quanto o colesterol sérico total61.  

 Evidências indicam que o processo de inflamação/reparação que ocorre nos 

pulmões extravasa para a circulação, levando às manifestações sistêmicas da 

DPOC, entre elas a DAC8,35. Dessa forma, alguns autores sugerem que a inflamação 

sistêmica, por desempenhar papel central na patogênese da aterosclerose e da 

DPOC, seria como um elo de ligação entre elas 8. E essas associações persistem 

após o controle para fatores de risco compartilhados e são mais fortes do que as 

associações entre indivíduos que nunca fumaram ou fumantes sem o diagnóstico de 

DPOC 13.  

 

3.3.2 Prevalência de DAC em pacientes com DPOC 

A maioria dos estudos que avaliou a prevalência de DAC em DPOC partiu de 

avaliações da comorbidade entre a DPOC e outras patologias cardiovasculares, 

principalmente, a Síndrome Coronariana Aguda (SCA)7. O risco de desenvolver 
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Isquemia Miocárdica (IM), e particularmente SCA, é significativamente maior em 

pacientes com DPOC, se comparado à população geral62.  

A prevalência de doenças cardíacas isquêmicas em pacientes com DPOC 

varia entre os estudos, que vão desde 47% a 60%63. Schnell (2012)64 numa 

pesquisa que utilizou dados do National Health and Nutrition Examination 

Survey(NHANES), relatou a DAC em 7-13% dos pacientes diagnosticados com 

DPOC.  

 A prevalência de DAC aumenta com a gravidade da DPOC, atingindo taxas 

altas (60%) dos pacientes com DPOC avançada65. Além disso, as taxas dessa 

comorbidade aumentam com o avanço da idade, podendo chegar à 95% na faixa 

etária acima de 85 anos66. Em conjunto, todos esses estudos sugerem que a DAC já 

pode ser considerada comum em portadores de DPOC.  

 

3.3.3 Prevalência de DPOC em pacientes com DAC 

As estimativas da prevalência de DPOC variam de acordo com a população 

estudada, os critérios diagnósticos aplicados e os sistemas de vigilância. As 

variações geográficas estão relacionadas em grande parte devido às diferenças na 

estrutura etária da população e na exposição aos fatores de risco (sobretudo o 

tabagismo). A maioria dos estudos sobre a prevalência de DPOC em pacientes com 

DAC foi realizada em coortes de pacientes hospitalizados com exacerbação da 

DPOC e SCA61.  

A DPOC é frequente em pacientes com DAC, de 4 a 18%62, entretanto, já 

relatada em 26-35% dos pacientes com essa doença cardíaca64. Essa variabilidade 

se deve aos critérios utilizados para definir DPOC (espirometria, ou registros 

médicos, diagnóstico relatado pelos pacientes) e/ou limitação intrínseca dos 

estudos62. Soriano et al (2010)67 excluindo pacientes com outras doenças 

cardiovasculares e comorbidades respiratórias, relataram uma prevalência de 33,6% 

de DPOC em 119 pacientes com DAC.  

 

3.3.4 Mecanismos Fisiopatológicos entre a DPOC e a DAC 

O mecanismo exato que liga a DPOC doença e a DAC ainda está longe de 

ser totalmente desvendado, mas a inflamação sistêmica, o estresse oxidativo e a 

hipoxemia parecem ser os principais fatores envolvidos61. Na DPOC, a inflamação 
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sistêmica persiste após a cessação do tabagismo e aumenta durante a 

exacerbação61. Notavelmente, é durante as exacerbações que os pacientes com 

DPOC têm o maior risco de evento cardiovascular. Além de tudo, as alterações 

fisiopatológicas da DPOC poderiam afetar a função cardíaca e desmascarar uma 

doença coronária subjacente68. No entanto, o desenvolvimento da DPOC é um 

complexo decorrente de interações genético-ambiente. Os processos biológicos 

multifatoriais interagem com determinantes genéticos, causando modificação nos 

tecidos relacionados à idade e estímulos ambientais nocivos, resultando nas 

manifestações patológicas da comorbidade com a DAC69. 

A ligação entre a DPOC e DAC mediante a inflamação sistêmica, é explicada 

principalmente pela propagação, ou "derramamento", de mediadores inflamatórios 

pulmonares, dado que os pulmões cronicamente inflamados e que concentrações 

elevadas de citocinas inflamatórias foram encontradas na circulação deste 

pacientes. O estresse oxidativo, o dano tecidual (endotélio e parênquima pulmonar) 

e a ativação anormal do imunológico parece ser a via comum que causa persistência 

da inflamação sistêmica causando aterosclerose e obstrução ao fluxo aéreo61. 

Na tentativa de hipotetizar um quadro patológico comum, níveis plasmáticos 

elevados de proteínas de fase aguda e marcadores inflamatórios foram relatados em 

ambas as doenças8. Na aterosclerose, a presença maior de proteínas de fase aguda 

da inflamação (especialmente proteína C-reativa), está relacionada com aumento do 

risco cardiovascular. Em pacientes com DPOC, a ocorrência maior de mediadores 

inflamatórios (esp. leucócitos, interleucinas 6, 7 e 8 e fibrinogênio) está associada 

com um aumento significativo da mortalidade e frequência de exacerbações8.  

O desequilíbrio de mecanismos trombóticos/antitrombóticos com aumento da 

atividade pró-coagulante, também foi postulado na DPOC70 causando distúrbios 

cardiovasculares e embolia pulmonar nesses pacientes71. A proteólise e a 

degradação da matriz extracelular (com a participação de metaloproteínases de 

matriz) induzem a ruptura do parênquima e enfisema pulmonar consequentes; 

enquanto nas artérias, a degradação da cápsula fibrosa da lesão aterosclerótica 

induz a ruptura da placa atersoclerótica8.   

A inatividade física como consequência da dispneia progressiva 

(características da DPOC) pode ser um elemento importante na promoção da 

inflamação sistêmica. Há evidências de que o processo de envelhecimento 
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acelerado (comum no enfisema pulmonar e na aterosclerose) também esteja 

associado à inflamação sistêmica de baixo grau61. Sendo os efeitos da senescência: 

perda excessiva de recuo elástico pulmonar, aumento da rigidez arterial, disfunção 

endotelial e calcificação vascular68. 

Junto com a inflamação sistêmica, o estresse oxidativo e a hipóxia crônica 

contribuem para a fisiopatologia de DPOC, e são fatores cruciais no processo 

aterosclerótico da DAC8. Topsakal et al(2009)72 demonstraram que o estresse 

oxidativo e a inflamação sistêmica da DPOC estão associados a extensão e 

gravidade da aterosclerose em pacientes com DAC estabelecida. Enriquez et 

al(2011)73 observaram que os pacientes com DPOC que realizaram intervenção 

coronária percutânea, tiveram um maior número de lesões ateroscleróticas 

significativas, mas com lesões menores e menos propensas a causar oclusão total 

do vaso do que os pacientes sem DPOC.  

Os pacientes com DPOC podem demonstrar um fenótipo diferente de doença 

aterosclerótica daqueles sem DPOC, caracterizada pelo envolvimento de múltiplos 

vasos, menos lesões dominantes, maior cronicidade (maior calcificação) e um mau 

prognóstico. Sendo relevantes técnicas de imagem sofisticadas que possam analisar 

a anatomia da artéria coronária de forma abrangente em doentes com DPOC74.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1- Caracterização do estudo 

Trata-se de um estudo de desenho observacional, transversal e analítico. 

  

4.2 Local / período 

O estudo foi realizado na cidade Aracaju-SE (Brasil), no laboratório de 

cardiologia do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), Campus da Saúde Dr. João Cardoso Nascimento, e no laboratório de 

Ecocardiografia (ECOLAB) da Clinica e Hospital São Lucas, considerado referência 

cardiológica na cidade de Aracaju, possuidor de Acreditação nível três (IQG - 

Instituto Qualisa de Gestão). Integrando os trabalhos desenvolvidos do programa de 

pós-graduação em Ciências da Saúde da UFS, no período de março de 2015 a 

junho de 2017. 

 

4.3 População do Estudo   

A população do estudo foi composta por indivíduos maiores de 40 anos em 

processo de diagnóstico de DAC ou estratificação de risco, sendo pacientes 

ambulatoriais submetidos à Angiotomografia Computadorizada das Coronárias 

(ATCC) ou Cineangiocoronariografia (CINE), ou seja, que possuíam os critérios de 

inclusão para serem integrados nesta pesquisa. 

A amostra foi obtida de forma não aleatória e consecutiva, quando os 

pacientes positivos para isquemia miocárdica ao Ecodopplercardiograma 

transtorácico, Teste Ergométrico (TE) e/ou Ecocardiografia sob estresse, 

apresentaram indicação clínica para a ATCC ou CINE. Segundo Lwanga e 

Lemeshow (1991)75 o cálculo do tamanho de amostra para pesquisa em Ciências da 

Saúde pode ser estimado em proporção, e baseando-se na última estimativa de 

tabagismo do Ministério da Saúde para Sergipe76, a prevalência do hábito de fumar 

em Aracaju foi de 10,6% em adultos. Assim, utilizando o método da estimação de 

uma proporção, um nível de confiança de 95% e um erro máximo desejado de 2%, a 

amostra proposta por essa pesquisa foi de 864 indivíduos tabagistas. Destes foram 

selecionados os pacientes positivos para isquemia miocárdica, que foram 

submetidos a ATCC ou CINE. Considerando-se cerca de 27% de exames 
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isquêmicos na experiência da linha de pesquisa em cardiologia, estima-se cerca de 

233 pacientes. Os pacientes foram alocados em grupos: Grupo DPOC - 

apresentaram diagnóstico espirométrico de DPOC; Grupo NÃO DPOC- os que não 

apresentaram diagnóstico da doença.  

Os critérios de inclusão da pesquisa foram: ser maior de 40 anos de idade 

(pois são as determinações do Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease- GOLD para o diagnóstico espirométrico de DPOC)3; ser paciente estável 

pelo menos 8 semanas anteriores à coleta de dados; estar com suspeita de DAC e 

ser submetido a CINE ou ATCC. 

Foram excluídos da amostra os pacientes portadores de asma baseado no 

diagnóstico de obstrução reversível com história típica de asma (alergia, 

hiperreatividade e aparecimento de sintomas em tenra idade); pacientes que apesar 

de fumantes tinham alguma doença ocupacional; doentes com outras patologias 

pulmonares que atrapalhassem o diagnóstico de DPOC (sequelas de tuberculose 

pulmonar e/ou fibrose pulmonar; pacientes grávidas, com insuficiência renal e/ou 

alergia a iodo e mieloma múltiplo (contra-indicações da ATCC), com peso acima de 

120 kg devido à limitação de peso da mesa do tomógrafo e clearance de creatinina < 

50 mL/min devido à nefrotoxicidade do contraste iodado e pacientes que realizaram 

apenas o Escore de Cálcio (EC).  

 

4.4 Questões Éticas 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da UFS sob o 

número de CAAE (02890107000-11). Antes de participarem do estudo, todos os 

voluntários assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 

A).  

  

4.5 Características demográficas e clínicas  

 Os dados clínicos foram colhidos mediante questionário estruturado 

(APÊNDICE B), no qual constava: peso, altura, sintomas, medicações utilizadas, 

fatores de risco para DAC, histórico de cardiopatia e resultado de exames 

laboratoriais, realizados previamente. 

A hipercolesterolemia foi definida como nível sérico de colesterol total superior 

a 200 mg/dL (após jejum de 12 horas) e/ou nível sérico de triglicérides superior a 
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150 mg/dL (após jejum de 12 horas) ou uso de agente antilipidêmico (estatinas e/ou 

fibratos)77. Considerou-se hipertensão arterial sistêmica quando os níveis 

pressóricos aferidos, mediante esfigmomanômetro calibrado e com manguito 

adequado, eram maiores ou iguais a 140 x 90 mmHg, ou quando faziam uso de 

medicação anti-hipertensiva78,79. A pressão arterial sistêmica foi aferida no momento 

da avaliação clínica inicial pela médica cardiologista experiente do serviço (única 

responsável pela avaliação clínica), em 3 medidas sequenciais, em intervalos de 1 

minuto em ambos os membros superiores e nas posições em pé, sentada e deitada, 

tomando os cuidados para o real diagnóstico da HAS de acordo com a VI Diretriz 

Brasileira de Hipertensão78.  

A Diabetes Mellitus (DM) foi definida pela presença de glicemia em jejum, 

acima de 126 mg/dL, ou pelo uso de insulina e/ou de agentes hipoglicemiantes 

orais80. Em relação ao peso corporal, foram considerados obesos aqueles com 

índice de massa corpórea maior que 30 kg/m2 45. A história familiar de DAC 

prematura foi definida pela ocorrência de DAC clínica em qualquer parente de 

primeiro grau antes dos 55 anos nos homens e 65 anos nas mulheres81. Quanto ao 

tabagismo, estabeleceram-se as seguintes definições: fumante ativo- todo indivíduo 

que na ocasião da entrevista fumava diariamente; ex-fumante- todo indivíduo que, 

tendo sido fumante, não tinha fumado nos últimos 12 meses e não- fumante todo 

indivíduo que nunca havia fumado82. Nesta amostra não houve a ocorrência de 

tabagismo passivo. Além disso, a história do consumo de tabaco foi pontuada 

considerando o tempo de exposição e quantidade maço/ano. O sedentarismo foi 

definido pela ausência de prática regular de atividade física pelo menos 3 vezes por 

semana(durante 30 minutos)45.  O etilismo foi definido por consumo de álcool todos 

os dias ou pelo menos durante 3 dias por semana (indivíduos que relatavam beber 

“socialmente”).   

 

4.6 Procedimentos Experimentais  

Os pacientes realizavam uma investigação clínica completa (anamnese e 

exame físico) seguida de eletrocardiograma (ECG) de doze derivações, logo depois, 

ecodopplercardiograma transtorácico, TE e/ou EEF. A decisão em indicar a 

realização da CINE ou a ATCC ficou ao critério do médico assistente do paciente, de 

acordo com a sua prática clínica. Por isto, alguns pacientes que apresentaram EEF 
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negativo para isquemia miocárdica foram submetidos a CINE, por exemplo, em 

virtude da persistência de sintomas (precordialgia), pré-operatório de cirurgia não-

cardíaca e/ou TE positivo para isquemia miocárdica.  

As variáveis escolhidas para análise da DAC tanto da CINE quanto na ATCC 

foram: presença ou não da DAC; grau de estenose (reduções de 50% ou maiores no 

lúmen da coronária em pelo menos um segmento foi considerado obstrutivo)83, 

extensão da lesão coronária (número de segmentos  das coronárias afetadas) e 

gravidade da DAC (lesão discreta –entre 0 e 39%, moderada- entre 40 e 69% e 

grave- de 70% a mais em pelo menos uma artéria afetada)84. 

Os pacientes que estavam em avaliação cardiológica, eram selecionados 

segundo os critérios de inclusão da pesquisa e direcionados para a realização da 

espirometria e aplicação dos questionários relativos à DPOC. Os pacientes 

passavam pelas fases dos procedimentos experimentais sem saber os resultados 

anteriores, o pesquisador responsável pela tabulação dos dados recebia, ao mesmo 

tempo, no final do período de coleta, os laudos de todos os exames e inseria no 

banco de dados. A figura 1 sumariza os procedimentos experimentais numa linha do 

tempo.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Linha do tempo dos procedimentos experimentais. 

 

 

4.6.1 Avaliação da DPOC 

Todos os indivíduos realizaram testes espirométricos pré e pós-

broncodilatador, sob a responsabilidade de um pneumologista e segundo as normas 

da American Thoracic Society38, sendo obtidas as medidas de VEF1, CVF, e relação 

VEF1/CVF. Quando esta relação era menor que 70% na relação após o uso de 

broncodilatador, definia-se o diagnóstico da limitação ao fluxo aéreo característica 

Avaliação Clínica, TE, 
ECO transtorácico e  EEF 

CINE ou ATCC 

Espirometria + 
Questionários da DPOC 
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da DPOC. Todas as espirometrias foram realizadas com aparelho Microloop modelo 

MK8 com Software Spida 05, o padrão foi o de PEREIRA (2002)39, (utilizado para 

população brasileira) e os testes pós-broncodilatador foram avaliados após a 

inalação de salbutamol (400 microgramas). Todos os pacientes foram questionados 

sobre avaliações anteriores com pneumologistas e realização de provas de função 

pulmonar.  

Além da espirometria, a avaliação seguiu as recomendações do GOLD3 

classificando os estágios de gravidade espirométrica da DPOC [GOLD I- VEF1: 

≥80% do predito (leve); GOLD II- 50%≤VEF1<80% (moderada); GOLD III- 

30%≤VEF1<50% (grave) e GOLD IV- VEF1≤30% (muito grave)]; os riscos de 

exacerbações e a aplicação dos questionários relativos aos sinais e sintomas da 

patologia (APÊNDICE C e ANEXO A). A dispneia foi avaliada pela escala funcional 

do Medical Research Council modificado (mMRC) que foi adaptada e validada para 

o uso na população brasileira85 (ANEXO B). 

Nenhum paciente sofreu exacerbações da DPOC ou infecções respiratórias 

que necessitaram de hospitalização pelo menos 8 semanas anteriores ao estudo.    

 

4.6.2 Cineangiocoronariografia (CINE)  

Foi realizada voluntariamente em 106 pacientes conforme indicação do 

médico assistente, sendo considerada para o presente estudo quando efetivada em 

até seis meses após o resultado do EEF. Utilizou-se a técnica de Judkins e 

preferencialmente, a via de acesso radial direita86. A análise angiográfica das lesões 

foi realizada pelo cardiologista intervencionista executante por meio do critério de 

quantificação visual da gravidade da estenose em, pelo menos, duas projeções 

ortogonais. Foram avaliados todos os vasos epicárdicos principais e os respectivos 

ramos de diâmetro superior a 2,0 mm. O grau de estenose foi determinado como a 

redução percentual do diâmetro, de 0 a 100, estimada a partir do diâmetro de 

referência do vaso considerado normal e mais proximal à lesão. Os angiogramas 

obtidos foram analisados usando sistema de escore quantitativo, como 

recomendado pelo Guideline de Angiografia Coronária51. 

As lesões foram classificadas conforme o grau de estenose em discreta, para 

lesão com grau de estenose inferior a 40%, moderada, entre 40 e 69% e lesão 

grave, com grau de estenose superior igual ou superior a 70%.  
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O diagnóstico de DAC não obstrutiva foi considerado para pacientes com 

todas as estenoses inferiores a 50% enquanto DAC obstrutiva foi definida pela 

detecção de estenose igual ou superior a 50% em qualquer um dos vasos avaliados. 

A extensão da DAC foi avaliada com base na detecção de DAC obstrutiva no 

tronco da coronária esquerda (TCE) e nas artérias coronárias nativas principais, 

(descentente anterior-DA, circunflexa-CX e coronária direita- CD), podendo ser 

quantificada em padrão uniarterial, biarterial, triarterial e multiarterial associada ou 

não à presença de lesão no TCE ou doença do TCE isolada.  

 

4.6.3 Angiotomografia Computadorizada das Coronárias (ATCC) 

Na aquisição da ATCC para avaliação das artérias coronárias dos 104 

pacientes voluntários, utilizou-se um protocolo dividido em duas fases. Primeiro, foi 

realizada a aquisição do EC sem contraste e acoplada ao eletrocardiograma e logo 

após, com utilização de meios de contraste, realizou-se a ATCC87. Inicialmente, 

obtiveram-se como imagens localizadoras um scan anteroposterior do tórax e outro 

de perfil para selecionar os cortes axiais do exame. O início do bloco foi delimitado 

na bifurcação da traqueia e o término na inclusão da silhueta cardíaca, incluindo a 

porção final do diafragma para total varredura da área cardíaca. 

Após a delimitação da área a ser estudada por meio do campo de visão (field 

of view, FOV), foram feitas aquisições prospectivas. Para evitar distorção de 

imagem, é necessário que a frequência cardíaca esteja ≤ 65 bpm, pois os disparos 

dos raios X devem ser realizados em sincronia com o ciclo cardíaco do paciente. 

Nos casos em que os pacientes apresentavam frequência cardíaca acima de 65 

bpm, foi administrado atenolol 25–100 mg. Na segunda etapa do protocolo, foi obtida 

a ATCC com a utilização dos parâmetros do EC para delimitação do FOV, com 

voltagem de 120 KV e amperagem de 400 miliamperes. Com o paciente ainda 

monitorizado sobre a mesa do tomógrafo, era injetado por via endovenosa 

aproximadamente 1,5 mL/Kg de iopamidol, um contraste iodado não iônico, a uma 

concentração de 370 mg/mL (Ultravist® 370, Bayer HealthCare and 

Pharmaceuticals, Berlim, Alemanha), a uma taxa de 4,5 mL/s. Aproximadamente 15 

segundos depois, o paciente realizava um exercício de apneia com duração de 

cerca de 20 segundos durante a aquisição com a finalidade de minimizar os 

artefatos de movimento das imagens. 
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Durante a aquisição das imagens da ATCC, a frequência cardíaca não deve 

variar mais que 10% em relação à frequência basal. O equipamento toma como 

referência os valores monitorizados da frequência cardíaca e determina os 

parâmetros necessários para aquisição das imagens como o helical pitch (relação 

entre a distância percorrida pela mesa durante um giro de 360º do tubo de raios X, a 

espessura de corte e o número de colunas de detectores), a velocidade de rotação 

do tubo de raios X e o tempo total de aquisição das imagens, tendo como objetivo 

atingir a melhor resolução temporal possível49.  

As imagens geradas foram enviadas para uma estação de trabalho para 

análise das artérias coronárias por observadores experientes. Os pacientes que 

apresentaram algum tipo de placa aterosclerótica à ATCC foram diagnosticados 

como tendo DAC. O cálculo do EC foi realizado em estação de trabalho dedicada 

(Vitrea2 v.3.0.9.1, Vital Images, MN). A calcificação das coronárias foi definida como 

a região na topografia dessas artérias apresentando densidade maior que 130 

unidades Housfield (UH) em 3 pixels adjacentes (>1mm2). O EC de cada placa foi 

obtido pelo produto da área da calcificação por um fator c dependente de sua 

atenuação em UH. O EC total foi calculado pela somatória dos escores individuais 

de cada região, conforme descrito por Agatston et al (1999)87 utilizando a tomografia 

por feixe de elétrons e validado por outros autores para a aquisição com a 

tomografia de múltiplos detectores49. A classificação do EC utilizada foi a proposta 

por Azevedo(2012)88 de acordo com o grau de acometimento aterosclerótico (0- 

ausência de calcificação; 1–10 mínimo; 11–100 leve; 101–400 moderado; 400-1000 

grave e > 1000 muito grave).   

 

4.7 Análise estatística  

As variáveis quantitativas foram descritas como média e desvio padrão (DP). 

Foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar o pressuposto de 

normalidade da amostra estudada. Em seguida, utilizou-se o teste T de Student ou o 

teste de Mann-Whitney para grupos independentes, de acordo com padrão de 

normalidade da amostra. Quanto às variáveis categóricas, utilizou-se frequência 

absoluta e percentagem e, para comparar características destas variáveis entre os 

dois grupos, utilizou-se o teste do Qui-quadrado ou teste exato de Fisher quando 

mais adequado. A associação entre a ocorrência de DPOC e dos fatores de risco 
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clássicos para DAC (Idade, gênero, HAS, DM, hipercolesterolemia, antecedentes 

familiares de DAC, IMC e sedestarismo) e a presença de DAC foi avaliada mediante 

regressão logística para determinação da razão de chance (OR) ajustada e não 

ajustada. Para inclusão no modelo, foram consideradas as razões de chance brutas 

com p < 0,30 e, para permanência no modelo, as com p < 0,05. Para realizar os 

cálculos estatísticos, foi utilizado o programa Statistical Package for the Social 

Sciences, versão 21 (SPSS 21, Chicago, IL, EUA). Foi considerado como tendo 

significância estatística todos os testes com p (bicaudal) < 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

Foram selecionados de forma não aleatória e consecutiva 233 pacientes de 

ambos os sexos no período de vinte e sete meses e, depois de utilizados os critérios 

de exclusão, 23 pacientes que realizaram apenas EC foram excluídos, sendo 

incluídos na análise final 210 indivíduos. 

Do total da amostra, a prevalência de DPOC foi de 101 (48%) dentre os quais: 

41(19,5%) tinham doença leve- GOLD I; 47(22,4%) moderada- GOLD II, 13(6,2%) 

grave- GOLD III e nenhum com doença muito grave- GOLD IV. Sendo que 65,7% 

[intervalo de confiança de 95% (IC95%) 59,5-71,9%, n=138] dos pacientes 

apresentaram DAC.  

 

5.1 Caracterização da amostra. 

 

A média de idade do total de participantes do estudo foi de 59,64 ± 9,41 anos, 

com mínima de 40 anos e máxima de 90 anos, sendo 55,2% do sexo masculino. 

Dentre as comorbidades, houve uma frequência alta de HAS (79%) e de 

hipercolesterolemia (68%). Houve um maior número de ex-fumante 100(47,6%), 

seguidos de pacientes que nunca fumaram 74(35,2%) e fumantes ativos 36(17,1%), 

sendo a média geral da carga tabágica de 17,4±22,2 maços/ano e 15,3±14,7 anos 

do tempo de tabagismo. Além disso, os pacientes deste estudo apresentaram uma 

frequência maior de dispnéia leve (44,8%) pelo mMRC, com uma média de IMC de 

27,69±4,8 Kg/m2  (tabela 1). 

 

Tabela 1- Características gerais da amostra. 

VARIÁVEIS TOTAL DA AMOSTRA 

(n=210) 

IC95% 

Idade (anos)a 59,6±9,4 (58,3-60,8) 

Gênero n(%)   

     Masculino  116 (55,2) (45,5-64,4) 

IMC(Kg/m2)a 27,6±4,8 (27,02-28,3) 

Comorbidades n(%)   

     HAS  166(79) (73,3-89,1) 
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     Diabetes Mellitus  72(34,3) (28,7-47,5) 

     Hipercoleterolemia  143(68) (62,4-80,2) 

Estatina em uso 130(61,9) (55,2-67,6) 

Antecedentes familiares de DAC 129(61,4) (40,6-59,4) 

Hábitos de Vida n(%)   

    Etilismo 74(35,2) (57,4-74,3) 

    Sedentarismo 120(57,1) (45,5-64,4) 

História Tabágica    

     Fumante ativo n(%) 36(17,1) (11,9-21,9) 

     Ex-fumante n(%) 100(47,6) (40,5-54,7) 

     Nunca fumou n(%) 74(35,2) (28,6-41,9) 

     Carga Tabágica (maço/ano)a    17,4±22,2 (14,5-20,5) 

     Tempo de Tabagismo (anos)a 15,3±14,7 (13,3-17,2) 

Precordialgia n(%)   

Típica   78(37,1) (33,7-53,5) 

Atípica 58(27,6) (13,9-30,7) 

Ausência de Dor 74(35,2) (25,7-44,5) 

mMRC score n(%)   

       0 60(28,6) (0-5) 

       1 94(44,8) (40,6-60,4) 

       2 40(19) (22,8-40,6) 

       3 16(7,6) (8,9-23,8) 

IC95%: intervalo de confiança de 95%; IMC: índice de massa corpórea; HAS: 
Hipertensão Arterial Sistêmica; mMRC: Medical Research Council modificado. a 

Média±DP .  
 

 

5.2 Características demográficas, clínicas e espirométricas dos participantes 

na presença ou não de DPOC. 

 

Na tabela 2 pode-se observar que os portadores de DPOC apresentaram uma 

média de idade (61,2±9,8 anos) maior (p=0,014) do que os pacientes sem DPOC 

(58,1±8,74 anos), sendo a diferencia média de 3,17±1,28 com IC95% 0,64-5,7. Os 

pacientes sem DPOC apresentaram um percentual (71,6%) de antecedentes 
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familiares da DAC maior (p=0,002) do que os com DPOC (50,5%). Em relação ao 

tabagismo, os pacientes com DPOC apresentaram uma maior proporção de ex-

fumantes (66,3%) e fumantes ativos (33,7%) do que os pacientes sem DPOC 

(p<0,0001). Do mesmo modo, este grupo apresentou médias de tempo de 

tabagismo (25,6±27,7) e carga tabágica (25,4±12,1) maiores (p=0,001 e p<0,0001 

respectivamente) do que o grupo sem DPOC. Além do mais, os pacientes com 

DPOC apresentaram mais dispnéia (nos estágios de 1 a 3 do mMRC) do que os sem 

DPOC(p<0,0001). Entretanto, não houve diferença entre os grupos quanto aos 

gêneros, IMC, HAS, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, etilismo, sedentarismo e 

precordialgia.  

 

 

Tabela 2- Características demográficas, clínicas e espirométricas da amostra quanto 
à presença ou não de DPOC. (n=210) 

 DPOC 

(n=101) 

(48%) 

NÃO DPOC 

(n=109) 

(52%) 

 

p 

Idade (anos)a 61,2±9,8 58,1±8,7 0,014 

Gênero n(%)    

     Masculino  55(54,5) 61(56) 0,826 

IMC(Kg/m2)a 27,3±5,3 28,02±4,2 0,297 

Comorbidades n(%)    

     HAS  83 (82,2) 82(75,2) 0,283 

     Diabetes Mellitus  38(37,6) 34(31,2) 0,327 

     Hipercolesterolemia  73(72,3) 70(64,2) 0,211 

Estatina em uso  65(64,4) 65(59,6) 0,481 

Antecedentes familiares de DAC 51(50,5) 78(71,6) 0,002 

Hábitos de Vida n(%)    

    Etilismo 35(34,7) 39(35,8) 0,864 

    Sedentarismo 56(55,4) 64(58,7) 0,632 

História Tabágica    <0,0001 

     Fumante ativo n(%) 34(33,7) 2(1,8)  

     Ex-fumante n(%) 67(66,3) 33(30,3)  

     Nunca fumou n(%) 0(0) 74(67,9)  
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     Carga Tabágica (maço/ano)a    25,6±27,7 10,9±16,7 0,001 

     Tempo de Tabagismo (anos)a 25,4±12,1 9,6±11,6 <0,0001 

Precordialgia n(%)    

Típica   44(43,6) 34(31,2) 0,101 

Atípica 22(21,8) 36(33)  

Ausência de Dor 35(34,7) 39(35,8)  

mMRC score n(%)    

       0 2(2) 58(53,2) <0,0001 

       1 51(50,5) 43(39,4)  

       2 32(31,7) 8(7,3)  

       3 16(15,8) 0(0)  

IMC: índice de massa corpórea.; HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; DAC: doença arterial 
coronária (avaliada pela cineangiocoronariografia ou a ATCC); mMRC: Medical Research 
Council modificado; ; VEF1: Volume Expiratório Forçado No Primeiro Segundo , CVF: 
Capacidade Vital Forçada. aTeste T para dados independentes. Demais variáveis: teste Qui-
quadrado ou exato de Fisher.  

 

 

 

5.3 Comparação entre os grupos DPOC e NÃO DPOC quanto à presença, 

extensão e gravidade da DAC 

 

Os pacientes com DPOC em comparação com o grupo sem DPOC 

apresentaram uma maior prevalência de DAC (88,1% vs 45%) e com apresentação 

de maior gravidade de DAC expressa em: de lesões obstrutivas ≥ 50% (71,3% vs 

21,1%); (24,8% vs 11%) de lesões triarteriais e (28,7% vs 8,3%) multiarteriais; maior 

percentual de lesões de tronco da coronária esquerda (17,8% vs 3,7%); e mais 

lesões graves (61,4% vs 10,1) (p<0,0001; Tabela 3). 
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Tabela 3- Presença, extensão e gravidade da DAC em pacientes com e sem DPOC. 
(N=210) 

 DPOC 

(n=101) 

NÃO DPOC 

(n=109) 

 

p 

DAC n(%) 89(88,1) 49(45) <0,0001 

Grau de Estenose n(%)   <0,0001 

Lesão ≥50% 72(71,3) 23(21,1)  

Lesão < 50% 17(16,8) 26(23,9)  

Extensão da DAC n(%)   <0,0001 

     Uniarterial  16(15,8) 14(12,8)  

     Biarterial 19(18,8) 14(12,8)  

     Triarterial 25(24,8) 12(11)  

     Multiarterial 29(28,7) 9(8,3)  

TCE n(%) 18(17,8) 4(3,7) <0,0001 

Gravidade da DAC n(%)   <0,0001 

Discreta 10(9,9) 16(14,7)  

Moderada 17(16,8) 22(20,2)  

Grave 62(61,4) 11(10,1)  

DAC: doença arterial coronária (avaliada pela cineangiocoronariografia ou ATCC); TCE: 
tronco de coronária esquerda. Teste Qui-quadrado ou exato de Fisher. 

 

 

5.4 Características angiotomográficas dos grupos DPOC e NÃO DPOC. 

 

Considerando apenas os pacientes que realizaram a ATCC (n=104), os 

portadores de DPOC tiveram mais placas coronárias de calcificação moderada 

11(22,4%) e acentuada 24(49%), além de uma proporção maior de EC grave 

(16,3%) e muito grave (4,1%) e percentil grave (30,6%) e muito grave (32,7%) do 

que os sem DPOC (p<0,0001; Tabela 4).  
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Tabela 4- Características angiotomográficas dos pacientes com e sem DPOC. 
(n=104) 

 DPOC 

(n=49) 

NÃO DPOC 

(n=55) 

 

p 

Tipo de Placa Coronária n(%)   <0,0001 

Não calcificada 2(4,1) 6(10,9)  

Levemente calcificada 3(6,1) 4(7,3)  

Moderadamente calcificada 11(22,4) 5(9,1)  

Acentuadamente Calcificada 24(49) 1(1,8)  

Mista 1(2) 0(0)  

EC de Agatston n(%)   <0,0001 

Ausência de Calcificação (0) 11(22,4) 40(72,7)  

Mínimo (0-10) 4(8,2) 5(9,1)  

Leve (11-100) 11(22,4) 4(7,3)  

Moderado (101-400) 13(26,5) 6(10,9)  

Grave (401-1000) 8(16,3) 0(0)  

Muito grave (>1000) 2(4,1) 0(0)  

Percentil n(%)   <0,0001 

Ausência de Calcificação (0) 11(22,4) 39(70,9)  

Mínimo (0-25) 1(2) 1(1,8)  

Leve (26-50) 0(0) 3(5,5)  

Moderado (51-75) 6(12,2) 3(5,5)  

Grave (76-90) 15(30,6) 6(10,9)  

Muito grave (>90) 16(32,7) 3(5,5)  

EC: escore de cálcio. Teste Qui-quadrado ou exato de Fisher. 

 
 

5.5 Comparação entre os grupos sem DPOC e estágios de gravidade do GOLD 

quanto à presença, extensão e gravidade da DAC. 

 

Os pacientes de GOLD I, II e III apresentaram alta frequência de DAC (87,8%, 

85,1% e 100% nesta sequência). E esta gravidade da DPOC esteve associada a 

uma maior grau de estenose da DAC, dado que 32(78%) pacientes com DPOC leve, 

27(57,4%) moderada e 13(100%) grave apresentaram lesões ateroscleróticas 

obstrutivas maiores que 50% (p<0,0001).  Além do mais, os pacientes de GOLD I 
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apresentaram maior frequência de lesões triarteriais (29,3%), enquanto que os de 

GOLD II e III de lesões multiarteriais (29,8% e 46,2%- nesta ordem). Quanto à 

gravidade da DAC, os pacientes de GOLD I apresentaram 28(68,3%), os de GOLD II 

22(46,8%) e os de GOLD III 12(92,3%) de lesões graves. (p<0,0001- Tabela 5).  

 

Tabela 5- Presença, extensão e gravidade da DAC em pacientes sem DPOC e 
estágios de gravidade do GOLD. (n=210) 

 NÃO DPOC 

(n=109) 

GOLD I 

(n=41) 

GOLD II 

(n=47) 

GOLD III 

(n=13) 

 

p 

DAC n(%) 49(45)     36(87,8) 40(85,1) 13(100) <0,0001 

Grau de Estenose n(%)     <0,0001 

Lesão ≥50% 23(21,1) 32(78) 27(57,4) 13(100)  

Lesão < 50% 26(23,9) 4(9,8) 13(27,7) 0(0)  

Extensão da DAC n(%)     <0,0001 

     Uniarterial  14(12,8) 5(12,2) 10(21,3) 1(7,7)  

     Biarterial 14(12,8) 10(24,4) 6(12,8) 3(23,1)  

     Triarterial 12(11) 12(29,3) 10(21,3) 3(23,1)  

     Multiarterial 9(8,3) 9(22) 14(29,8) 6(46,2)  

TCE n(%) 4(3,7) 6(14,6) 10(21,3) 2(15,4) 0,06 

Gravidade da DAC n(%)     <0,0001 

Discreta 16(14,7) 2(4,9) 8(17) 0(0)  

Moderada 22(20,2) 6(14,6) 10(21,3) 1(7,7)  

Grave 11(10,1) 28(68,3) 22(46,8) 12(92,3)  

DAC: doença arterial coronária (avaliada pela cineangiocoronariografia ou ATCC); TCE: 
tronco de coronária esquerda. Teste Qui-quadrado ou exato de Fisher. 

 

5.5 Características angiotomográficas dos grupos NÃO DPOC e estágios de 
gravidade do GOLD. 

Dentre os 104 pacientes que realizaram apenas a ATCC, a gravidade da 

DPOC associou-se com a presença de placas coronárias acentuadamente 

calcificadas (33,3%- GOLD I; 46,4%- GOLD II e 77,8%- GOLD III)(p<0,0001). Sem 

contar que os pacientes com DPOC grave (GOLD III) apresentaram percentuais 

maiores (p<0,0001) de EC (55,6%- moderado e 33,3% grave) e percentil (33,3% 

moderado e 44,4%- grave) respectivamente, quando comparados com DPOC leve 

(GOLD I) e moderada (GOLD II) ( tabela 6). 
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Tabela 6- Características angiotomográficas do grupo NÃO DPOC e estágios de 
gravidade do GOLD (n=104). 

 NÃO DPOC 

(n=55) 

GOLD I 

(n=12) 

GOLD II 

(n=28) 

GOLD III 

(n=09) 

 

p 

Tipo de Placa Coronária n(%)     <0,0001 

Não calcificada 39(70,9) 0(0) 2(7,1) 0(0)  

Levemente calcificada 6(10,9) 1(8,3) 1(3,6) 1(11,1)  

Moderadamente calcificada 4(7,3) 3(25) 8(28,6) 0(0)  

Acentuadamente Calcificada 5(9,1) 4(33,3) 13(46,4) 7(77,8)  

Mista 1(1,1) 0(0) 0(0) 1(11,1)  

EC de Agatston n(%)     <0,0001 

Ausência de Calcificação (0) 40(72,7) 4(33,3) 7(25) 0(0)  

Mínimo (0-10)  5(9,1) 2(16,7) 2(7,1) 0(0)  

Leve (11-100) 4(7,3) 2(16,7) 8(28,6) 1(11,1)  

Moderado (101-400) 6(10,9) 3(25) 5(17,9) 5(55,6)  

Grave (401-1000) 0(0) 1(8,3) 4(14,3) 3(33,3)  

Muito grave (>1000) 0(0) 0(0) 2(7,1) 0(0)  

Percentil n(%)     <0,0001 

Ausência de Calcificação (0) 39(70,9) 4(33,3) 7(25) 0(0)  

Mínimo (0-25) 1(1,8) 1(8,3) 0(0) 0(0)  

Leve (26-50) 3(5,5) 0(0) 0(0) 0(0)  

Moderado (51-75)     3(5,5) 1(8,3) 2(7,1)   3(33,3)  

Grave (76-90) 6(10,9) 2(16,7) 9(32,1) 4(44,4)  

Muito grave (>90)     3(5,5) 4(33,3) 10(35,7) 2(22,2)  

EC: escore de cálcio. Teste Qui-quadrado ou exato de Fisher 

 

5.5 Análise de regressão logística  

 

A análise de regressão logística ajustada evidenciou que foram preditores da 

presença de DAC: a DPOC (odds ratio 11,42; IC95% 5,30-24,59; p<0,001) e o 

gênero masculino (odds ratio 3,96; IC95% 1,96-7,98; p=0,001). A Idade, a HAS, o 

Diabetes Mellitus, a hipercolesterolemia e os antecedentes familiares não se 

comportaram como fatores de risco preditores para a presença de DAC (Tabela 7). 

O IMC e o sedentarismo, apesar de serem considerados também fatores de risco da 
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DAC, não entraram no modelo por não apresentar o p<0,30. Na tabela 8, a análise 

de regressão logística ajustada evidenciou que a DPOC foi preditora independente 

de DAC obstrutiva representada por lesões maiores e iguais do que 50% do lúmem 

coronário (odds ratio 4,78; IC95% 2,21-10,34; p<0,001). Foi realizado um modelo de 

regressão multivariada para analisar os fatores preditores para a extensão da DAC, 

mas apenas os antecedentes familiares foram considerados preditores do número 

de artérias coronárias acometidas.   

 
Tabela 7- Regressão logística univariada e multivariada com parâmetros associados 
à presença de DAC.    

Parâmetros associados Análise Univariada Análise Multivariada 

 OR (IC95%) p OR (IC 95%) p 

DPOC 9,08(4,46-18,49) <0,001 11,42(5,30-24,59) <0,001 

Gênero Masculino 2,76(1,53-4,97) 0,001 3,96(1,96-7,98) 0,001 

Idade 1,05(1,02-1,08) 0,002 1,03(0,99-1,07) 0,07 

HAS 2,06(1,04-4,05) 0,037 2,18(0,99-4,83) 0,54 

Diabetes Mellitus 1,74(0,93-3,25) 0,083 1,65(0,77-3,54) 0,20 

Hipercolesterolemia 1,47(0,80-2,68) 0,21 1,19(0,55-2,55) 0,65 

Antecedentes familiares 1,41(0,77-2,55) 0,26 1,42(0,65-3,07) 0,37 

OR: Odds ratio; IC95%: intervalo de confiança de 95%; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica; HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; IMC: índice de massa corpórea. Modelo 
ajustado.  

 
 
Tabela 8- Regressão logística multivariada com parâmetros associados à DAC 
obstrutiva (lesões ateroscleróticas ≥50%).  

Parâmetros associados OR IC95% p 

DPOC 4,78 2,21-10,34 <0,001 

Gênero Masculino 1,55 0,66-3,65 0,31 

Idade 1,04 0,99-1,09 0,07 

HAS 0,40 0,12-1,29 0,13 

Hipercolesterolemia 1,80 0,78-4,14 0,16 

OR: Odds ratio; IC95%: intervalo de confiança de 95%; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, os resultados demonstram que nos pacientes com DAC 

suspeita ou confirmada houve a ocorrência de DPOC não diagnosticada, a qual foi 

associada com maior frequência de lesões ateroscleróticas obstrutivas e graves, 

maior número de artérias acometidas e maior calcificação coronária. Além disso, 

ficou evidente a associação entre os estágios do GOLD com a gravidade da DAC e 

com a calcificação coronária.  

Em portadores de DAC estabelecida existe um subdiagnóstico de LFA 

relatado na literatura, ocorrendo entre 10 e 14% de indivíduos acima de 40 anos89. 

Os voluntários da presente investigação nunca haviam sido avaliados para DPOC, o 

que demonstra um subdiagnóstico desta patologia em pacientes com suspeita de 

DAC. O diagnóstico, frequentemente negligenciado, nas fases iniciais da DPOC, 

pois os sinais e sintomas das lesões pulmonares, muitas vezes, são atribuídos 

exclusivamente ao tabagismo90 ou às doenças cardíacas como é o caso da dispneia, 

pode explicar este achado. Portanto, sabendo-se que a DPOC é prevenível e 

tratável, a sua detecção precoce, propiciaria condições terapêuticas que 

seguramente impactariam no prognóstico de seus portadores3. Além disso, ter 

conhecimento da doença e do risco esperado favorece a cessação do tabagismo e 

proteção contra as infecções respiratórias, impedindo a progressão patológica91. 

Sem contar que melhora o manejo e tratamento da DAC evitando o uso de 

medicações que interferem na mortalidade e frequência de exacerbações dos 

pacientes com DPOC92,93.  

Do total da amostra, 65,7% (n=138) dos pacientes apresentaram DAC 

representando uma frequência alta em comparação com a literatura sobre o 

tema94,95, dado que foram pacientes selecionados a partir da suspeita de DAC após 

realização de exames não invasivos para diagnóstico de isquemia miocárdica. Além 

do mais, a amostra foi composta predominantemente por indivíduos do sexo 

masculino na sexta década de vida, portanto, uma população na qual a DAC é mais 

presente46. 

Neste estudo, ocorreu uma frequência 88,1% de lesões coronárias (DAC) 

sendo 71,3% de lesões coronárias obstrutivas (≥ 50% do vaso) em pacientes com 

DPOC. A prevalência de DAC comprovada em pacientes com DPOC é conhecida e 
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varia entre 47% a 60%8. Todavia, em pacientes com DPOC não diagnosticada essa 

prevalência é pouco descrita na literatura, principalmente, em relação a DAC 

suspeita. E como na amostra deste estudo não havia pacientes em período de 

exacerbação da DPOC, a maior frequência de DAC e de lesões obstrutivas  

reforçam a hipótese de associação entre estas comorbidades. Por isso, para Barnes 

(2016)35 é possível que as células T de memória de longa duração, colonização 

bacteriana ou auto-imunidade conduzam um processo inflamatório persistente 

observado inclusive em ex-fumantes com LFA. Desta forma, a inflamação sistêmica 

da DPOC parece interferir na frequência, gravidade e extensão das lesões 

coronárias ainda que nos estágios iniciais dos respectivos diagnósticos. 

Entretanto, Enriquez et al (2011)73 relatou que a DPOC predispõe a um 

fenótipo aterosclerótico difuso com quadros clínicos pobres, na vigência de lesões 

multivasos, porém com menor capacidade de causar oclusão total do vaso. Os 

portadores de DPOC deste estudo apresentaram DAC multiarterial predominante, 

porém com mais lesões de tronco da coronária esquerda, oclusivas de grande 

proporção e maior quantidade de placas coronárias calcificadas (p<0,0001). 

Possivelmente, o fato de realizar a espirometria, a CINE e a ATCC para confirmar os 

diagnósticos da DPOC e da DAC tenham influenciado nesta diferença, posto que no 

estudo supracitado os pacientes foram recrutados por registros telefônicos. 

A ocorrência de altas frequências de estenose, lesões graves e placas 

acentuadamente calcificadas nas coronárias, especialmente no grupo de GOLD III 

(mesmo com a amostra pequena), foi outro achado deste estudo, e reforça a 

conclusão de que os processos inflamatórios da DPOC participam não apenas na 

formação de placas ateroscleróticas, mas também na progressão das mesmas96.  

Williams et al.(2014)9 encontraram um EC de Agaston mais elevado em 

pacientes com DPOC e associado inclusive com aumento da dispnéia e capacidade 

de exercício reduzida, dados coincidentes com os deste estudo onde os pacientes 

com DPOC não diagnosticada apresentam EC e percentil mais elevados e com 

maior frequência de dispnéia e menor capacidade funcional (avaliados pelo mMRC 

score). Ramussen et al. (2013) 95 verificaram que quanto mais grave a DPOC de 

acordo com os estágios do GOLD, maior o EC. Essa correlação linear não pôde ser 

observada nos pacientes deste estudo, entretanto, destaca-se que o grupo de GOLD 

III apresentou apenas EC e percentil de moderado a grave. Além de tudo, como a 



48 
 

calcificação coronária é um marcador de aterosclerose subclínica e sugere maior 

risco para DAC, a frequência de EC moderado a muito grave nos estágios GOLD I e 

II reforçam a hipótese de que mesmo em portadores de DPOC desconhecida a DAC 

pode ser expressiva.   

A HAS, a Diabetes Mellitus, a hipercolesterolemia e o sedentarismo mesmo 

sendo consideradas comorbidades que acompanham a DPOC interferindo no seu 

prognóstico e mortalidade3,18, não foram diferentes entre os grupos com e sem esta 

doença. E sendo considerados os principais fatores de risco para aterosclerose46, 

não foram consideradas como preditivos da presença de DAC nem da DAC 

obstrutiva. De Lucas-Ramos et al(2012)16 em estudo multicêntrico de caso-controle, 

constataram que a DPOC foi considerada preditora independente de DAC 

considerando estas mesmas patologias e hábito de vida. E, em vista de que estes 

fatores têm efeito na progressão da doença aterosclerótica, participando do 

processo aterogênico, bem como influenciam adversamente no prognóstico da 

DAC17, a inflamação sistêmica da DPOC pode ter acelerado a aterogênese 

independente destes fatores de risco ou perfil lipídico aterogênico97. Por isso, uma 

função pulmonar comprometida tem demonstrado associação com a DAC 

independente dos efeitos do tabagismo e em pacientes com colesterol total normal e 

baixos níveis da lipoproteína de baixa densidade (LDL)97, 68. Os portadores de 

DPOC desta pesquisa foram mais expostos ao tabaco, contudo a relação entre 

DPOC e DAC foi encontrada até mesmo em ex-fumantes, uma vez que a DPOC 

desenvolvida, a cessação do tabagismo pode não atenuar o processo inflamatório 

totalmente97. Segundo Zhang et al (2016)98, as alterações inflamatórias na estrutura 

e função do vaso pulmonar, resultam em aumento da rigidez arterial independente 

da exposição à fumaça do cigarro.  

Após a regressão logística, a DPOC foi preditora da presença de DAC 

(p<0,001) e preditora independente de lesões obstrutivas maiores que 50% da luz 

coronária (p<0,001). Izquierdo (2010)15 numa pesquisa de caso-controle e desenho 

transversal, realizou espirometria em pacientes estáveis com histórico de SCA e não 

encontrou associação entre a DPOC e a doença isquêmica cardíaca, inclusive na 

analise ajustada (OR 1,14, IC 95%: 0,57-2,29). Em contra partida, Dursunoglu et al. 

(2015)14 concluíram que houve um aumento da extensão e da gravidade da DAC em 

pacientes com DPOC em comparação com os indivíduos sem a patologia. E a 
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presença de DPOC foi independentemente preditiva para a DAC obstrutiva (OR 

1,374; IC95% 1.672-9.232; p=0.001). Uma razão de chance três vezes menor que a 

deste estudo.  

Os antecedentes familiares, outro fator de risco, foram mais frequêntes no 

grupo sem DPOC (p=0,002) e não foram considerados preditores da presença de 

DAC (p=0,37). Ou pelo fato da história familiar ter sido associada unicamente com a 

extensão da DAC ou por ser mais correlacionada com a SCA. Hindieh et al (2016)99 

descobriram associação positiva entre os antecedentes familiares de DAC e a SCA( 

OR 1.61; IC95% 1.09- 2.39; p=0.017) e, nos modelos ajustados para idade, sexo e 

fatores de risco cardiovasculares, a história familiar foi associada apenas com a 

extensão da DAC, com uma maior prevalência de doença triarterial (OR 2,26; IC95% 

1,29-3,95; p= 0,005). 

Os pacientes com DPOC usualmente são mais idosos100, concordando com a 

diferença média de 3 anos de idade com o grupo sem a doença deste estudo. 

Contudo, ainda que o envelhecimento acelerado (comum no enfisema pulmonar e 

na aterosclerose) esteja associado à inflamação sistêmica de baixo grau61, a idade, 

neste estudo, não foi considerada fator preditor da presença de DAC (p=0,07) nem 

de lesões coronárias obstrutivas (p=0,07). No estudo de De Lucas-Ramos et 

al(2012)16 em que a DPOC foi associada à DAC(OR 2.23; IC95%1.18; 4.24; 

p=0.014), a idade não foi considerada preditora ainda que categorizada por faixas 

etárias (60-69 anos: OR 1,94; IC95% 0,25-15,12 p=0,528). Clarenbach et al 

(2013)101, avaliando os determinantes da função endotelial de pacientes com DPOC, 

concluíram que a gravidade da obstrução do fluxo aéreo foi considerada fator 

preditivo de disfunção endotelial independente da idade e outros fatores de risco 

cardiovasculares. Lahousse, et al (2013)102 num estudo transversal (parte do estudo 

Rotterdam), realizado com indivíduos com idade igual ou superior a 55 anos, 

descobriram que em indivíduos idosos com espessamento da parede carotídea, a 

DPOC foi preditora (OR 2.1; IC95%, 1.25–3.69; p=0,0058) independente da idade 

para a presença de núcleo lipídico e, portanto, de placas vulneráveis.  

O gênero masculino no nosso estudo foi associado positivamente com a 

presença de DAC (OR 3,96; IC95% 1,96-7,98; p=0,001). Não obstante o 

crescimento da prevalência de doenças isquêmicas cardíacas na população 

feminina103, em pacientes que realizaram a CINE os homens continuam a ter 
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prevalências mais elevadas de DAC do que as mulheres104. Assim como nos 

pacientes avaliados pela  ATCC por Cheng et al (2011)105 (em estudo multinacional 

prospectivo), em que o sexo masculino apresentou maior percentual de lesões 

obstrutivas maiores que 50% (p<0.001) e 70% (p<0.001) do que o feminino. 

Provavelmente, em função da susceptibilidade diferencial ao tabaco(devido fatores 

hormonais), das diferenças comportamentais (hábitos e estilo de vida) e das 

respostas às modalidades terapêuticas utilizadas106. A nossa amostra foi composta 

em sua maioria por pacientes idosos e ex-fumantes, sabendo que a prevalência do 

tabagismo é maior em homens jovens107, sendo assim, a variável DPOC pode ter 

influenciado a associação entre o gênero masculino e a presença de DAC. 

 

Limitações 

As limitações deste estudo incluem sua natureza transversal o que dificultou o 

acompanhamento dos doentes.  Os pacientes foram selecionados em dois centros 

diferentes, um hospital particular que realiza em sua maioria a CINE em usuários da 

rede de saúde suplementar, e um hospital público que realiza ATCC em pacientes 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o que indiretamente levou a uma maior 

diferenciação amostral em relação à população-alvo.  
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7 CONCLUSÕES  

Em pacientes com DAC suspeita ou confirmada, a DPOC não diagnosticada 

foi associada à maior gravidade e extensão das lesões coronárias, placas 

calcificadas e escore de cálcio elevados, independente, dos fatores de risco para 

DAC já estabelecidos. Quanto mais grave a DPOC maior a gravidade das lesões e 

calcificação coronárias. Ademais, a DPOC foi preditora da presença de DAC e de 

lesões obstrutivas maiores que 50% da coronária.    

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A alta prevalência de lesões coronárias obstrutivas e extensas em pacientes 

com DPOC subclínica sob avaliação cardiológica, reforça a importância da avaliação 

pulmonar paralela ao diagnóstico de doença cardíaca, principalmente, em tabagistas 

e ex-tabagistas. E sabendo que a associação de doenças pulmonares e cardíacas 

torna a abordagem do paciente mais complexa, observa-se que o estudo desta 

comorbidade deve agregar conhecimentos fisiopatológicos, clínicos e 

epidemiológicos. Desta forma, sugerem-se estudos voltados para a avaliação do 

custo-efetividade, condução clinica e prognósticos na tentativa de aperfeiçoar as 

terapêuticas evitando possíveis eventos adversos. 

Neste sentido, as perspectivas futuras são para mudanças nas concepções 

prognósticas. Hoje em dia já se considera as possibilidades dos modelos 

prognósticos mais recomendados na DPOC (obstrução do fluxo aéreo, dispneia e 

capacidade ao exercício) incluírem marcadores de risco cardiovascular. Da mesma 

forma, modelos já reconhecidos de avaliação de risco cardiovascular como o Escore 

de Framingham incluírem a DPOC como um preditor de risco95. Recentemente, 

Cazzola et al (2015)108 criaram um algoritmo para predizer o risco de DAC em 

pacientes com DPOC chamado COPDCoRi. O qual com uma precisão diagnóstica 

de 81,5% (IC 95%: 77,78- 84,71) e uma acurácia de 0,81 (IC95% 0,78 - 0,85) para o 

conjunto de validação, mostrou ser uma abordagem rápida e econômica.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Resolução nº 466, de 12 de Dezembro  de 2012, sendo o Conselho Nacional de 

Saúde. 
 
O presente termo em atendimento à Resolução 196/96, destina-se a esclarecer ao 
participante da pesquisa intitulada ”Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: 
Doença Arterial Coronária como Comorbidade”, sob responsabilidade dos 
pesquisadores Dra. Joselina Luizia Menezes Oliveira e Igor Larchert Mota do 
curso de Doutorado em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Sergipe, os 
seguintes aspectos: 
 
Objetivo: Avaliar a prevalência de isquemia miocárdica e DAC nos portadores de 
DPOC.  
 
Justificativa e Relevância: As Cardiopatias e a Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC) são as principais causas de apresentação aos cuidados primários e 
secundários nos Serviços de Saúde. As pesquisas científicas supõem que a co-
morbidade entre DPOC e doença arterial coronariana (DAC) pode levar a um pior 
prognóstico do que quando único presente, acreditando inclusive maior frequência, 
nos tabagistas portadores de DPOC e de cardiopatia isquêmica. Tendo em vista as 
repercussões negativas das patologias cardíacas e pulmonares, justifica-se esta 
pesquisa pela pouca evidência sobre a associação das doenças e prognóstico dos 
pacientes com doença arterial coronária e DPOC, na fase inicial dos respectivos 
diagnósticos. 
 
Participação: Nesse estudo você será submetido a uma entrevista com a aplicação 
de um roteiro semi-estruturado contendo informações identificadoras 
correspondentes aos instrumentos da pesquisa. 
 
Desconfortos e riscos: este estudo não causa nenhum tipo de riscos direto aos 
participantes, podendo haver apenas algum desconforto quanto às perguntas diretas 
do instrumento de coleta.  
 
Confidencialidade do estudo: será assegurado sigilo para todos os participantes 
da pesquisa, o nome da pessoa não será identificado no instrumento de coleta.  
 
Benefícios: esta pesquisa poderá criar subsídios para implementação de novas 
técnicas de diagnóstico para a Doença Arterial Coronariana e para a Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica.  
 
Dano advindo da pesquisa: esta pesquisa não oferece nenhum dano aos 
participantes. 
 
Garantia de esclarecimento: são garantidos aos participantes da pesquisa 
esclarecimentos adicionais em qualquer momento da pesquisa.  
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Participação Voluntária: a participação dos profissionais nessa pesquisa é 
voluntária e livre de qualquer forma de remuneração.  
 
• Consentimento para participação: Eu estou de acordo com a participação 
no estudo descrito acima. Eu fui devidamente esclarecido quanto os objetivos da 
pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos 
envolvidos na minha participação. Os pesquisadores me garantiram disponibilizar 
qualquer esclarecimento adicional a que eu venha solicitar durante o curso da 
pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que a 
minha desistência implique em qualquer prejuízo à minha pessoa ou à minha família, 
sendo garantido anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação, 
bem como de que a minha participação neste estudo não me trará nenhum benefício 
econômico. 
 
Eu, ___________________________________________________, aceito 
livremente participar do estudo intitulado “Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica: Doença Arterial Coronária como Comorbidade” desenvolvido pelo 
doutorando Igor Larchert Mota, sob a responsabilidade da Professora Dra. 
Joselina Luzia Menezes Oliveira da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 
 
Nome da Participante________________ 
Nome da pessoa ou responsável legal_______________ 
COMPROMISSO DO PESQUISADOR 
Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É 
minha opinião que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações 
relacionadas a esta pesquisa. 
________________________________________Aracaju-SE, Data: __/__/__ 
  Assinatura do Pesquisador 
Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

 

Igor Larchert Mota. Fone: (79) 9917-8653 

Dra. Joselina Luzia Menezes Oliveira. Fone: (79) 9191-3051 
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APÊNDICE B 

 

HOSPITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Profa. Post-Doc. Joselina Menezes Oliveira 

QUESTIONÁRIO DO BANCO DE DADOS 

Nome:_________________________________________________________________ 

Registro:______________ Identidade: ___________________ Origem:      Urgência           Internado         

Externo           Ambulatório 

Endereço:______________________________________________________ Bairro:______________ 

Cidade____________ Estado:_______Profissão:___________________ DN:____/________/_______ 

Med. Solicitante:_________________________Idade:______ anos Telefone: (   ) ______ 

Sexo:  Masc.__   Fem.__       Peso:___kg      Alt:____cm  IMC:_____ 

Exame físico: PA Sistólica:________PA Diastólica: _______     Frequência cardíaca:_________ 

Sintomas:   __Assintomático    __Precordialgia típica      __ Precordialgia atípica         __ Dispnéia   

Comorbidades:     HAS__   DM__      DLP__  Não fuma__    Tabagismo __    Ex-tabagista (2 anos) __  
 
Sedentário__   Ativo__      Atleta__     Não etilista__    Etilismo social__   Etilismo. História familiar de DAC 

(Pai < 55anos, Mãe < 65 anos, irmãos)___  IAM prévio__________ ATC Ano_________    RM Ano________  

Stent___________ Indicação do exame:        Precordialgia Típica__         Precordialgia atípica__        

Dispnéia__            

  Cintilo Alterada__               Teste Erg. Alterado__          Pré-operatório__ 

Estratificação: risco__        Arritmia__             Síncope. Assintomático em investigação (check up)__   

Outros__________________            

Cintilografia: Estressor -        TE__        MI BI__             Adenosina__                  Não realizado__ 

   Resultado:       Positivo__        Negativo__        Fração de ejeção (repouso):__________ 

Se positivo – Fixa:________________  Reversível:_______________ Parcialmente:_____________ 

Medicações:     Betabloqueador__       Nitrato__      Bloq. De Cálcio__     IECA__        BRA__    AAS__ 

Estatina__     Clopidogrel__   Antidiabético VO__   Insulina__      Anticoagulante__ Exames: Glicemia:_____    
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Colesterol Total:_____   HDL: _____    LDL: ______    Triglicérides: _______    TSH: _____      T4L:_____       

Uréia:_____  Creatinina:____ K:____  TGO:_____  TGP:______ 

Dados do aparelho: Kv:_____         mA:_____   Fluxo:________    Modulação:______ DLP total:______        

Contraste: ____________  Realce:_______Perfusão:_____ 

ECG:        BRE__       BRD__          Fibrilação atrial__       Flutter__ 

Outras alterações: ____________ 

Teste Ergométrico (Data: ___/____/_____)         Não realizado__ 

Sintoma:      Dor Típica__       Dor Atípica__            Outros sintomas__ 

ST:      Ascendente__       Retificado__       Descendente__          Supra__            Normal__ 

FC:      Max__         Sub Máx__           Ineficaz__      Acima da Máxima  Repouso:_____  Pico:_____PAS 

repouso:____ PAD repouso: _____ PAS pico:____ PAD pico:_______ METs:_____VO2:_____ 

Cateterismo (Data:___/___/_____ N:___________)       Não realizado__ 

TCE:_____________________________________________________________________________ 
DA:______________________________________________________________________________ 
Dg:______________________________________________________________________________ 
CX:______________________________________________________________________________ 
Mg:______________________________________________________________________________ 
CD:______________________________________________________________________________ 
VP:______________________________________________________________________________ 
DP:______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

SEDAR (Serviço de doença do aparelho respiratório) QUESTIONÁRIO 

DPOC 
Médicos responsáveis: Igor Larchert Mota ;Maria Luiza Doria Almeida;. 

Nome____________________________________________ Sexo(Mas1,Fem2)   Data/Nascimento_____/___/____                                                                                  

Altura________ (cm) Peso_______(Kg)  Escolaridade ___________(anos estudados) Cor observada (1,branca 2,negra, 3parda, 4 oriental)  

Ocupação Atual:__________________ Ocupação Anterior_________________ Renda familiar _________ (salário mínimo)  

Responda (sim 1 ou não 2) Fuma        ex-fumante        fumou qto tempo        maço/ano        Exposição lenha            

 
Risque o numero referido pelo paciente na pergunta para ( COPD Assessment Test )CAT109   

1. Nunca tenho tosse 0 1 2 3 4 5 
 

Tenho tosse o tempo todo 

2. Não tenho nenhum catarro (secreção) no peito 0 1 2 3 4 5 
 

O meu peito está cheio de catarro (secreção) 
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3. Não sinto nenhuma pressão no peito 0 1 2 3 4 5 
 

Sinto uma grande pressão no peito 

4. Não sinto falta de ar quando subo uma ladeira ou UM  
lance de escada 

0 1 2 3 4 5 
 

Sinto bastante falta de ar quando subo uma ladeira ou UM 
andar de escada 

5. Não sinto nenhuma limitação nas minhas atividades em 
casa 

0 1 2 3 4 5 
 

Sinto-me muito limitado nas minhas atividades em casa 

6. Sinto-me confiante para sair de casa, apesar da minhaDP  
doença pulmonar. 

0 1 2 3 4 5 
 

Não me sinto nada confiante para sair de casa, por causa da 
minha doença pulmonar. 

7. Dorme profundamente 0 1 2 3 4 5 
 

Não dorme profundamente devido à minha doença pulmonar 

8. Tenho muita energia (disposição) 0 1 2 3 4 5 
 

Não tenho nenhuma energia (disposição) 

Escala de dispneia do Medical Research Council (MRC)85: (0.Dispneia a exercícios intensos. ; 1. Dispneia andando rápido no plano ou 
subindo aclives leves. 2. Andar mais lentamente que pessoas da mesma idade devido à dispneia ou parar para respirar andando 
normalmente no plano. 3. Parar para respirar após caminhar 90 metros ou alguns minutos no plano. 4. Não sai de casa devido à dispneia 
ou precisa de ajuda para trocar de roupa. 

 

Comorbidade 

Quantas “gripes” ou piora (exacerbação) no ultimo ano   __       foi hospitalizado (sim 1 ou não 2)  ___        qtos dias_____ 

Você tem alguma doença (sim 1 ou não 2) ?Cardiopatia  ____      osteoporose____       depressão___        câncer ___      outras 

___-            

Você perdeu peso ((sim 1 ou não 2)?          Quanto__________ 

Tratamento 

Você já foi avaliado por algum pneumologista? (sim 1 ou não 2)________ 

Você toma remédio para DPOC (bronquite, enfisema) (sim 1 ou não 2)? SABA ___        SAMA ___       LABA  ___       

LAMA__XANTINA_____        ACETILCISTEINA_____        DAXAS____         CS corticoide sistêmico-_       CI corticoide inalatorio____-   

 

ESPIROMETRIA ANTERIOR SIM( ) NÃO( )  

Pré BD Pós BD 

Parâmetros Absoluto Relativo% Absoluto Relativo% Variação % 

VEF1      

CVF      

VEF1/CVF      

FEF 25-75      

Classificação do distúrbio (leve-1, moderado-2 avançado-3)                     GOLD                        SatpO2                                  FC                            PA  

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 
 

COPD Assessment Test – CAT  (Versão traduzida para a língua portuguesa). 

 

Estou Muito Feliz                                                                Estou Muito Triste                        

                                                                                            Pontuação 

Nunca tenho tosse.  1 2 3 4 5 6 Estou sempre tossindo.  

Não tenho nenhuma 1 2 3 4 5 6 Meu peito está cheio de  

2 3 1 4 5 
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expectoração (catarro) 

no peito. 

expectoração (catarro). 

Não sinto nenhum 

aperto no peito. 

1 2 3 4 5 6 Sinto um grande aperto no peito.  

Não sinto falta de ar 

ao subir uma ladeira 

ou um lance de 

escadas. 

1 2 3 4 5 6 Quando subo uma ladeira ou um 

lance de escadas sinto bastante 

falta de ar. 

 

Não sinto nenhuma 

limitação nas minhas 

atividades em casa. 

1 2 3 4 5 6 Sinto-me muito limitado nas minhas 

atividades em casa. 

 

Sinto-me confiante 

para sair de casa, 

apesar da minha 

doença pulmonar. 

1 2 3 4 5 6 Não me sinto nada confiante para 

sair de casa, por causa da minha 

doença pulmonar 

 

Durmo 

profundamente. 

1 2 3 4 5 6 Não durmo profundamente devido à 

minha doença pulmonar.  

 

Tenho muita energia. 1 2 3 4 5 6 Não tenho muita energia.   

 ESCORE:  

Versão retirada e traduzida de: Jones PW, Harding G, Berry P, Wiklund I, Chen W-H, 

Leidy NK. Development and First Validation of the COPD Assessment Test. Eur 

Respir  

 
 

ANEXO  B 
 

ESCALA DE DISPNÉIA MRC MODIFICADO 

 

 

1. Tenho falta de ar durante exercícios intensos. 
2. Tenho falta de ar quando andando apressadamente ou subindo uma 
rampa leve.  
3.  Preciso andar mais devagar do que pessoas da minha idade, ou 
preciso parar para respirar mesmo quando andando devagar.  
4. Paro para respirar depois de andar menos de 100 metros ou após 
alguns minutos.  
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5. Sinto tanta falta de ar que não saio mais de casa, ou preciso de ajuda 
pra tomar banho ou me vestir sozinho. 

 
Kovelis D, Segretti NO, Probst VS, Lareau SC, Brunetto AF, Pitta F. Validation of the 

Modified Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire and the Medical 

Research Council scale for use in Brazilian patients with chronic obstructive 

pulmonary disease. Jornal Brasileiro de Pneumologia. 2008 dez;34(12):1008-18).  

 


