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Introdução: Para corrigir ou minimizar as disfunções provocadas pela DPOC, e também para limitar sua progressão, 
são utilizados vários meios de tratamento, dentre eles a exclusão de fatores de risco, como a cessação do tabagismo, 
o tratamento farmacológico, a oxigenoterapia, o suporte ventilatório e a reabilitação pulmonar. A adesão ao tratamento 
multidisciplinar é um aspecto muito importante no prognóstico do paciente, na qualidade de vida e no retorno a vida 
funcional. Outro fator que influência é o apoio social, que pode ser um dos preditivos de sucesso no tratamento e é 
compreendido como o conjunto hierarquizado de sujeitos que cultivam entre si vínculos típicos das relações de dar e 
receber. Objetivo: Investigar a influência do suporte social na adesão ao tratamento de pacientes com Doença Pul-
monar Obstrutiva Crônica (DPOC). Métodos: Estudo epidemiológico, transversal, descritivo e analítico, em pacientes 
portadores de DPOC do Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, no período de junho a agosto de 2015, aprovado 
com parecer número 1.086.364. Foram utilizados cinco instrumentos de coleta de dados: Ficha de Coleta de Dados, 
Questionário Saint George na Doença Respiratória (SG); COPD Assessment Test (CAT); Escala de Percepção de Su-
porte Social (EPSS) e Teste de Batalla Adaptado ao Paciente Pneumopata Crônico. Foi aplicado estatística inferencial, 
utilizando o teste de correlação de Person, Teste T independente e teste Qui-quadrado, considerando estatisticamente 
significante quando p<=0,05. Resultados: Foram avaliados 60 pacientes, com idade média de 66±9 anos, 35 do 
sexo feminino, 23 analfabetos e apenas 12 realizavam Reabilitação Pulmonar. Com relação ao suporte social, foi obser-
vado alto índice de suporte prático (3,00±0,79) e suporte emocional (3,23±0,87). Quando correlacionado as variáveis 
verificamos correlação negativa entre a idade e os sintomas no questionário de Saint George (r=-0,272, p=0,036) e 
idade e CAT (r=-0,264, p=0,041). Notamos também uma associação entre o CAT e adesão (p=0,035). Conclusão: 
Diante do exposto observamos que os pacientes DPOC acompanhados no ambulatório de reabilitação pulmonar apre-
sentam boa rede de suporte social e boa qualidade de vida emocional, e aqueles que aderem mais ao tratamento são 
os mais sintomáticos.
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