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RESUMO 
 

O trabalho buscou encontrar resultados compatíveis com 

a literatura, que mostra um déficit cognitivo e de memória 

em pacientes com DPOC. Realizou-se um estudo 

transversal em portadores da patologia atendidos em um 

Hospital Universitário. Grupo I, 40 pacientes portadores 

de DPOC segundo critérios do GOLD, Grupo II (controle) 

de 40 indivíduos sem patologias respiratórias. No Grupo I, 

o Pico de Fluxo Expiratório teve média de 249,7 L/min. A 

SpO2 apresentou média de 97%, mostrando-se abaixo de 

95% em 7,5% dos casos. Observou-se Déficit Cognitivo em 

35% dos pacientes portadores de DPOC; para a memória, 

observamos 22,5% com baixo comprometimento, 32% 

com comprometimento moderado e 45% com 

comprometimento importante.  No grupo controle, o Fluxo 

Expiratório Máximo teve média de 412,6 L/min e a SpO2 

média de 98%. Este grupo, apresentou Déficit Cognitivo 

em 12,5% dos analisados. Avaliando o Déficit de Memória 

no Grupo II, verificou-se que 57,5% apresentaram baixo 

comprometimento, 32,5% comprometimento moderado e 

10% com importante comprometimento de memória. Foi 

observada variação inversamente proporcional entre a 

gravidade da DPOC e dados do Pico de Fluxo Expiratório, 

Oximetria, Memória e Cognição. Onde menores valores de 

Pico de Fluxo Expiratório corresponderam a um maior 

déficit de cognição e memória. 
 

PALAVRAS-CHAVE: DPOC, Cognição, Memória. 
 
 

ABSTRACT 

 

The work sought to find results consistent with the literature, 

which shows a cognitive and memory deficit in COPD 

patients. A cross-sectional study was carried out in patients 

with the pathology treated at a University Hospital. Group I, 

40 patients with COPD according to GOLD criteria, Group II 

(control) of 40 individuals without respiratory pathologies. In 

Group I, the Peak Expiratory Flow averaged 249.7 L/min. 

SpO2 presented an average of 97%, showing below 95% in 

7.5% of the cases. Cognitive deficit was observed in 35% of 

patients with COPD; for memory, we observed 22.5% with 

low impairment, 32% with moderate impairment and 45% 

with severe impairment. In the control group, the Maximum 

Expiratory Flow had an average of 412.6 L/min and the 

average SpO2 of 98%. This group presented Cognitive Deficit 

in 12.5% of those analyzed. Evaluating the Memory Deficit in 

Group II, it was found that 57.5% had low impairment, 32.5% 

had moderate impairment and 10% had significant memory 

impairment. An inversely proportional variation was observed 

between COPD severity and Peak Expiratory Flow, Oximetry, 

Memory and Cognition data. Where lower values of Peak 

Expiratory Flow corresponded to a greater deficit in cognition 

and memory. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é 

definida pela GOLD (Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease), pelo National Heart, Lung 

and Blood Institute (NHLBI) e a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) como um distúrbio prevenível e 

tratável, caracterizado por limitação crônica ao fluxo 

aéreo de forma persistente e progressiva, associada a 

resposta inflamatória crônica exagerada nas vias aéreas 

e no pulmão provavelmente associada a inalação de 

partículas nocivas ou gases. Exacerbações deste quadro, 

associado à comorbidades, contribuem para o 

agravamento do quadro clínico. Destaca-se o tabagismo 

como importante causa de DPOC1. 

A base fisiopatológica do componente bronquítico é 

a hiperplasia e hipertrofia das glândulas secretoras de 

muco, geralmente presentes no epitélio das vias aéreas 
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maiores. A expansão das células produtoras de muco é 

acompanhada pela inflamação neutrofílica e aumento 

das fibras musculares das vias aéreas. Na DPOC, 

principalmente dentre os fumantes, o aumento marcante 

na resistência ao fluxo aéreo ocorre nas vias periféricas 

(bronquíolos). Os fumantes apresentam musculatura lisa 

bronquiolar aumentada, inflamação e fibrose que 

estreitam a luz das vias aéreas e espessam suas paredes. 

Ainda, substâncias nocivas presentes no tabaco 

provocam um processo inflamatório centrolubular 

levando a destruição de fibras elásticas que gera 

destruição de paredes de bronquíolos e alvéolos que 

caracteriza o Enfisema Pulmonar. A DPOC de caráter 

familiar, por deficiência da alfa-1-antitripsina, gera um 

Enfisema chamado paracinar, que envolve toda a 

unidade pulmonar distal2,3. 

Esses dois componentes, Bronquite Crônica e 

Enfisema Pulmonar, somados levam a redução no fluxo 

expiratório, gerando aprisionamento de ar. O 

comprometimento obstrutivo do fluxo aéreo, associado 

ao dano da membrana alvéolo capilar tem como 

consequência o déficit de trocas gasosas levando 

primariamente à hipóxia diminuição da pressão arterial 

de O2 a nível capilar (PaO2↓), gerando estímulo central 

à hiperventilação compensatória e posteriormente, com 

a evolução da doença ocorre também retenção de CO2 

(PaCO2↑) traduzindo hipercapnia, gerada pela 

desuniformidade da relação ventilação perfusão (V/Q) 

com prejuízo maior da ventilação em relação à perfusão 

(shunt). Essa hipercapnia passa a comandar o estímulo 

respiratório através dos corpos carotídeos e aórticos. 

Dentre os efeitos extrapulmonares causados pela DPOC, 

o cérebro, em particular, tem sido apontado como um 

sítio bastante vulnerável. A massa encefálica é 

responsável pelo consumo de 20% do oxigênio do 

corpo, e essa redução na concentração de oxigênio 

sanguínea cronicamente levaria a um dano neuronal que 

se correlacionaria ao déficit da sua função. Diversos 

estudos tem referenciado a queda da capacidade 

cognitiva na DPOC4,5,6 evidenciando que a prevalência 

desse comprometimento é maior em pacientes com 

DPOC do que em indivíduos saudáveis7,8,9,10.    

A DPOC apresenta importante morbidade levando 

ao aumento significativo no número de internações. No 

estado da Paraíba, entre Janeiro de 2017 e Janeiro de 

2022 ocorreram 7.798 internações pela doença (1,02% 

do número de internações gerais), segundo dados do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS)11. 

O déficit cognitivo tem sido encontrado em várias 

patologias relacionadas à dificuldade de oxigenação, 

como a Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono 

(SAOS)12, Fibrose Pulmonar Idiopática13 e a própria 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica14. 

O mecanismo basal para o dano neuronal causado 

pela DPOC seria a hipóxia, contudo segundo 

levantamentos de Dodd (2010)15, outras intercorrências 

que também cursam com diminuição na oxigenação, 

como Diabetes e Parada Cardiorrespiratória, geram 

padrões de degeneração diferentes. É sugerido, então 

que um dano adicional ocorra por enzimas oxigênio-

dependentes, que são importantes para a síntese de 

neurotransmissores, como a acetilcolina7. Ainda se 

indica que a inflamação do tecido cerebral tenha um 

papel importante na gênese dessa lesão neural, devido à 

elevação de títulos de Proteína C Reativa, seja por efeito 

neurotóxico inflamatório direto ou por efeito de 

Arteriosclerose cerebral. 

São relatados casos de déficit cognitivo relacionados 

à DPOC tanto em pacientes hipoxêmicos5 quanto em 

pacientes não hipoxêmicos, contudo estudos que 

englobam todos os graus de evolução da doença referem 

que quão mais avançado for o grau da doença, mais 

significativo é o déficit cognitivo16. 

Em revisão sistemática, Schou (2012)17 encontrou 

que as áreas da cognição mais afetadas pela DPOC 

seriam a memória e a atenção, em menor escala 

coordenação e aprendizagem. Os testes cognitivos em 

geral exploram oito áreas: memória e aprendizagem, 

atenção, inteligência, velocidade de processamento de 

informação e coordenação, fluência verbal, atenção 

visual, atenção auditiva e a função conceitual. 

Portanto, o presente estudo tem por objetivo 

determinar a ocorrência de déficit cognitivo e alterações 

de memória em pacientes portadores de DPOC 

atendidos em ambulatório de Pneumologia; 

corroborando com a literatura mundial, a qual mostra 

um déficit progressivo de cognição, memória, atenção e 

aprendizado relacionado ao grau da doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC)18.  
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Realizou-se um estudo transversal no ambulatório do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW). A 

amostra, selecionada de forma dicotômica, foi composta 

de 80 indivíduos no total, divididos em dois grupos. 

O Grupo I, selecionado no Ambulatório 1 da 

Pneumologia do HULW, foi composto de 40 indivíduos 

com diagnóstico prévio, clínico e de prova ventilatória 

espirométrica, de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

seguindo os critérios do GOLD, sendo 9 do sexo 

masculino e 31 do sexo feminino cuja idade variou entre 

40 e 79 anos, com uma média de 57,5 anos.  

O Grupo II, formado por indivíduos não portadores 

de Doença Respiratória e primariamente sadios foi 

selecionado e chamado de Grupo Controle. Este Grupo 

II foi composto de 40 indivíduos, sendo 28 do sexo 

feminino e 12 do sexo masculino com idade que variou 

entre 40 e 69 anos com média de 53,7 anos. 

Ambos foram submetidos à Oximetria de Pulso, 

Medida de Pico de Fluxo Expiratório ou Fluxo 

Expiratório Máximo (Peak Flow), Mini exame do 

Estado Mental (Mini Mental State Examination - 

MMSE) e Questionário de Memória Prospectiva e 

Retrospectiva (Prospective and Retrospective Memory 

Questionnaire - PRMQ).     

Toda a amostra foi selecionada resguardando as 

mesmas características de idade e escolaridade. A média 

de escolaridade esteve em torno de 7 anos/escolares; os 

analfabetos foram excluídos da avaliação.  
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A Oximetria de Pulso foi realizada para a aferição da 

Saturação de Oxigênio (SpO2), utilizando-se um 

Oxímetro Digital de Pulso (Pulse Oximeter Model 2200) 

que foi colocado na extremidade digital do membro 

superior, com o paciente sentado, em repouso e 

respirando em ar ambiente.  

Para a avaliação do Fluxo Expiratório Máximo, 

utilizamos um medidor portátil (Mini-Wright Peak Flow 

Meter), com prévia orientação sobre a forma correta de 

realização das manobras respiratórias necessárias à 

medida.  

O MMSE é a escala de avaliação mais amplamente 

utilizada na investigação de possíveis déficits cognitivos 

em indivíduos de risco. Devido a flexibilidade de seu 

ponto de corte, foi estabelecido um a partir da amostra 

selecionada, que dependeu do grau de instrução dela, 

como demonstra estudo de Almeida (1998)19, que 

adaptou sugeriu um escore de corte com maior 

sensibilidade e especificidade para a realidade brasileira. 

O Questionário de Queixas de Memória Prospectiva 

e Retrospectiva20 foi construído para investigar queixas 

de Memória Prospectiva (formação e execução de uma 

intenção futura) e Retrospectiva (relacionada a fatos 

passados) tanto em portadores de Déficit Cognitivo, 

quanto em pacientes saudáveis.  

O presente projeto foi submetido e aprovado pelo 

comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley (HULW) da UFPB, sob CAAE nº 

31043714.3.0000.5183, segundo as normas da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), 

resolução 196/96 do Ministério da Saúde. 
 

3. RESULTADOS 
 

No Grupo I (portadores de DPOC), os 40 

entrevistados apresentavam diagnóstico prévio de 

padrão Obstrutivo Leve em 37,5%, Obstrutivo 

Moderado em 47,5% dos casos e Obstrutivo Grave em 

15% da amostra.  

O Pico de Fluxo Expiratório teve valor médio de 

249,7 L/min, variando entre 100 L/min e 590 L/min 

(Figura 1). 
 

 
Figura 1. Variação do Peak Flow no grupo portador de DPOC. Fonte: 

Elaboração própria. 
 

A Saturação de oxigênio medida pela Oximetria de 

Pulso (SpO2) variou entre 90% e 99%, apresentando 

média de 97%, variando em sua maioria dentro dos 

limites de normalidade, mostrando-se reduzido (abaixo 

de 95%) em 7,5% dos casos (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Variação da Saturação de Oxigênio no grupo portador de 
DPOC. Fonte: Elaboração própria 
 

Ainda entre os pacientes afetados pela DPOC, a 

avaliação do comprometimento de cognição mostrou 

escore variando entre 11 e 30 pontos, com média de 24 

pontos. De acordo com o ponto de corte proposto por 

Almeida (1998) 19 e que adotamos neste estudo (23/24 

pontos para pacientes com algum grau de escolaridade), 

verificamos que 35% dos pacientes portadores de DPOC 

apresentaram valores inferiores à pontuação de corte e, 

portanto, apresentaram Déficit Cognitivo. (Figura 3).  
 

 
Figura 3. Variação na pontuação do Mini exame do Estado Mental no 

grupo portador de DPOC. Fonte: Elaboração própria. 
 

Na análise do déficit de Memória no Grupo I, foram 

analisadas 2 variáveis: a Memória Prospectiva e a 

Retrospectiva. Observamos variação de 6 à 13 pontos na 

Memória Prospectiva Curta (MPC), de 8 à 18 pontos na 

Memória Prospectiva Longa (MPL).  
 

 
Figura 4. Variação da pontuação no Questionário de Queixas de 
Memória Prospectiva e Retrospectiva no grupo portador de DPOC. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Na variável Retrospectiva, os escores variaram entre 

4 e 14 pontos na Memória Retrospectiva Curta (MRC) e 

entre 4 e 14 pontos na Memória Retrospectiva Longa 

(MRL).  Para avaliar o comprometimento, os valores da 
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Memória Prospectiva e da Retrospectiva foram somados 

e variaram entre 28 e 51 pontos. Tais valores mostraram 

que há variação no grau do Déficit de Memória destes 

pacientes, sendo 22,5% com baixo comprometimento, 

32 % com comprometimento moderado e 45% com 

importante comprometimento de memória (Figura 4).  

No grupo controle (Grupo II), o Pico de Fluxo 

Expiratório teve média de 412,6 L/min variando entre 

250 L/min e 500 L/min (Figura 5).  
 

 
Figura 5. Variação do Peak Flow em pacientes do Grupo Controle. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A SpO2 variou entre 95% e 99%, apresentando média 

de 98% e nenhum paciente esteve abaixo do limite de 

normalidade (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Variação da Saturação de Oxigênio em pacientes do Grupo 

Controle. Fonte: Elaboração própria. 
 

No grupo controle, a avaliação do comprometimento 

de cognição mostrou escore variando entre 19 e 30 

pontos, com média de 26 pontos. O Déficit Cognitivo 

esteve presente em 12,5% dos indivíduos (Figura 7).  

Na avaliação do Déficit de Memória no Grupo II 

também foram analisamos as variáveis Prospectiva e a 

Retrospectiva. Foram encontrados valores variando de 3 

à 12 pontos na Memória Prospectiva Curta (MPC), de 4 

à 17 pontos na Memória Prospectiva Longa (MPL). 

Na variável Retrospectiva, os escores variaram entre 

4 e 10 pontos na Memória Retrospectiva Curta (MRC) e 

entre 4 e 13 pontos na Memória Retrospectiva Longa 

(MRL).  Para avaliar o comprometimento, calculamos o 

escore geral, que variou entre 22 e 42 pontos, com média 

de 29,6. Tais valores mostraram que 57,5% dos 

entrevistados apresentaram baixo comprometimento de 

memória, 32,5 % comprometimento moderado e 10% 

com importante comprometimento de memória. (Figura 

8). 
 

 
Figura 7. Variação na pontuação do Mini exame do Estado Mental 
em pacientes do Grupo Controle. Fonte: Elaboração própria. 
 

Tais resultados quando comparados com os valores 

encontrados para o Grupo I, mostram que o grupo 

portador de DPOC apresentou um maior grau de 

comprometimento de memória em relação do Grupo II 

(grupo controle). 
 

 
Figura 8. Variação da pontuação no Questionário de Queixas de 

Memória Prospectiva e Retrospectiva no grupo controle. Fonte: 

Elaboração própria. 
 

4. DISCUSSÃO 
 

A DPOC é uma importante causa de morbidade e 

mortalidade, além de afetar o padrão respiratório 

prejudica o comportamento cognitivo e a memória 

desses indivíduos21. Além disso, os pacientes 

apresentam manifestações sistêmicas que aumentam a 

disfunção respiratória, aumentando os riscos de 

hospitalização e morte, bem como o custo sobre o 

sistema de saúde.  

A Oximetria de Pulso é uma técnica não invasiva, 

simples e indolor, que permite medir continuamente a 

saturação de oxigênio (SpO2). A aferição é realizada 

preferencialmente em localização periférica, como as 

extremidades digitais das mãos ou dos pés, e fornece 

informações sobre o sistema respiratório, além do 

transporte de oxigênio no organismo. Apresenta valores 

normais situando-se entre 95% e 100% 22. 

No presente trabalho, os valores medidos 

mantiveram-se dentro dessa faixa de normalidade, 

embora não houve nenhum com 100% e apenas 3 abaixo 

de 95%. Foi observado que os valores mais baixos 

coincidiam com maior gravidade do quadro clinico, 

radiológico e, principalmente, do Pico de Fluxo 

Expiratório.  

Com a evolução do grau de DPOC, muitos pacientes 

podem apresentar diversos graus de hipoxemia, 
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demonstrado com o uso da Oximetria de Pulso. 

Pesquisas mostram que isso pode causar um 

comprometimento cognitivo e alterações de memória.  

Na avaliação da Cognição, o teste mais utilizado é o 

Mini exame do Estado Mental, por ser rápido e de 

aplicação simples. Ele avalia diferentes características, 

como: orientação espacial, temporal, memória imediata 

e de evocação, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, 

compreensão, escrita e cópia de desenho.  

O Questionário de Queixas de Memória Prospectiva 

e Retrospectiva20 foi construído para investigar queixas 

de Memória Prospectiva (formação e execução de uma 

intenção futura) e Retrospectiva (relacionada a fatos 

passados) tanto em portadores de Déficit Cognitivo, 

quanto em pacientes saudáveis. Apresenta escore geral 

máximo de 80 pontos, que representa um índice elevado 

de queixas de memória; o escore geral mínimo é de 16 

pontos, para um baixo índice de queixas de memória. 

Os dados do trabalho mostraram valores mais baixos 

no escore do MEEM, como também no Questionário de 

Memória, em evidente comprometimento da Cognição e 

da Memória, num percentual crescente quando foi maior 

a gravidade do quadro, corroborando com a literatura já 

estudada.  

Realmente, o Mini Exame do Estado Mental e o 

Questionário de Memória Prospectiva e Retrospectiva 

poderiam e deveriam fazer parte da abordagem clínica 

dos pacientes portadores de DPOC, estendendo-se a 

outras patologias pulmonares obstrutivas crônicas.  Essa 

triagem teria o intuito de uma avaliação mais apurada 

dos danos neuropsíquicos causados pela patologia, 

visando um melhor acompanhamento clínico e, 

consequentemente, gerando melhor qualidade de vida a 

estes pacientes a longo prazo. 
 

5. CONCLUSÃO 
 

O estudo evidenciou que o Déficit Cognitivo teve 

correspondência com valores baixos de Peak Flow, de 

forma que o maior grau de comprometimento 

respiratório condicionou a ocorrência de valores 

reduzidos no Mini Exame do Estado Mental (MEEM)22 

e no Questionário de Queixas de Memória Prospectiva e 

Retrospectiva 20. Ou seja, quanto menor o Peak Flow, 

maiores os déficits de cognição e de memória. 

Apesar dos valores de saturação não terem variado 

expressivamente do normal, mostrou valores inferiores 

da normalidade quando o valor de Fluxo Máximo 

Expiratório foi menor e, paralelamente, a cognição e a 

memória também se mostraram significativamente mais 

comprometidos.  

Portanto, a análise dos resultados dos dados deste 

estudo possibilitou a visualização de uma variação 

inversamente proporcional entre o grau de gravidade da 

DPOC e os dados do Pico de Fluxo Expiratório, 

Oximetria de Pulso, Memória e Cognição. 
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