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Introdução: O programa educativo é um componente fundamental nos programas de reabilitação pulmonar para 

promover entendimento, mais qualidade de vida e na reintrodução do paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC) na vida em sociedade, proporcionado por meio de orientações básicas aos pacientes. Objetivo: Avaliar 

a efetividade de um guia de orientação e cuidado na ampliação do conhecimento do idoso portador de DPOC sobre a 

sua patologia. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEPECS com CAAE 

53111715.0.0000.5553. Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo tipo ensaio clinico randomizado, cuja coleta foi 

realizada por meio de questionário estruturado no ambulatório de pneumologia de um hospital público do Distrito 

Federal durante 12 semanas. A coleta foi realizada no dia da consulta ambulatorial que acontece uma vez por semana. 

Os participantes foram alocados em dois grupos, ‘com e sem cartilha’, sendo aleatorizados de acordo com o dia da 

consulta, sendo a primeira semana de coleta para o grupo A, a segunda para o grupo B e, assim, sucessivamente. A 

abordagem inicial incluiu responder ao Mini Mental para avaliação do estado cognitivo, caso tenha sido apto, respondeu 

ao questionário estruturado em 10 perguntas e o grupo ‘com cartilha’ recebeu a cartilha de orientações e cuidado para 

leitura, respondendo ao mesmo 

questionário após uma semana, e o grupo ‘sem cartilha’ recebeu o guia de orientação e cuidado após responder 

novamente o questionário em uma semana. Resultados: Observou-se que, após ter lido a cartilha, o número de acertos 

do grupo ‘com cartilha’ se elevou com diferença estatisticamente significativa (p=0,01). Conclusão: A cartilha de 

orientação e cuidado ao paciente com DPOC mostrou-se efetiva no incremento do conhecimento da própria doença dos 

pacientes que participaram do estudo.
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