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RESUMO 

Conhecer o perfil dos pacientes portadores de DPOC que recebem medicamentos de 

alto custo em Goiás (CMAC-GO). 

Métodos: Estudo descritivo, transversal, retrospectivo, a partir de dados obtidos de um 

formulário sistematizado contendo informações clínicas e dados demográficos de 329 

pacientes incluídos no programa de dispensação de medicamentos de alto custo do 

estado de Goiás. 

Resultados: Foram analisados 329 prontuários no período de setembro de 2014 a agosto 

de 2015. Nestes, a mediana de idade de 72 anos, 58,6% são do sexo masculino; 82,7% 

de assiduidade na retirada de medicamentos; 8,5% expostos a fator de risco diferente do 

tabagismo ou exposto a dois ou mais fatores de risco e neste grupo os exacerbadores são 

mais frequentes (p<0,0001). O número de não-exacerbadores na região sudoeste foi 

maior que nas outras regiões (p<0,001). O percentual de exacerbadores (23,8%) é maior 

nos que tem cor pulmonale (p<0,05). Não houve diferenças entre exacerbadores e não 

exacerbadores quanto a função pulmonar, assiduidade e medicamentos em uso. 

Conclusão: A população que usa medicamentos para DPOC fornecidos pelo SUS em 

Goiás é de idade avançada, maioria masculino e VEF1 < 50% e assídua na retirada da 

medicação. Exacerbadores e não exacerbadores recebem medicamento de forma 

semelhante. A região sudoeste tem menos exacerbadores.   A combinação de fatores de 



risco ou fatores de risco diferentes do tabagismo e cor pulmonale tem associação com 

exacerbação.  
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