
Resumo 
 

 

A nível mundial, a morbilidade e mortalidade atribuíveis à doença pulmonar 

obstrutiva crónica têm vindo a aumentar e, actualmente, esta doença assume-se como 

uma importante ameaça económica e social. O tabagismo é o factor de risco 

quantitativamente mais importante e causalmente implicado na génese da doença, 

fundamentando a sua natureza prevenível. Em termos de saúde pública, o impacto da 

doença pulmonar obstrutiva crónica a nível populacional tem sido subestimado devido 

à inexistência de uma definição consensualmente aceite e à dificuldade de diagnóstico 

por parte dos clínicos. Os sintomas são inespecíficos e facilmente atribuíveis a co-

morbilidades. 

O objectivo principal deste trabalho foi quantificar a prevalência de um padrão 

espirométrico obstrutivo (definido como FEV1/FVC<70%) numa amostra da população 

portuguesa, que se encontra numa fase inicial da epidemia tabágica, e avaliar o 

impacto da doença pulmonar obstrutiva na prevalência de dispneia e fadiga a nível 

populacional. Pretendemos ainda determinar a prevalência de doença pulmonar auto-

declarada em doentes com e sem alterações obstrutivas para avaliar a concordância 

entre as alterações funcionais objectivas e a auto-declaração do diagnóstico prévio de 

doença. 

No âmbito de um estudo de coorte de base populacional que incluiu 2485 

adultos representativos da população do Porto, Portugal, uma subamostra de 758 

participantes com idade igual ou superior a 40 anos e para os quais se conseguiu 

obter uma curva reprodutível na espirometria foi avaliada com o objectivo de 

determinar a prevalência de um padrão obstrutivo na espirometria. . Numa avaliação 

subsequente desta coorte, 1136 participantes com idade igual ou superior a 45 anos 

foram incluídos num estudo sobre insuficiência cardíaca onde foi sistematicamente 

avaliada a presença de dispneia. A informação foi colhida durante uma entrevista 

clínica e todos os participantes realizaram uma espirometria e um ecocardiograma. 

Utilizou-se a escala de gravidade de fadiga de Krupp para medir este sintoma. 
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A prevalência do padrão espirométrico obstrutivo foi 10.7% (intervalo de 

confiança a 95%: 8.6-13.1), com valor sobreponível em ambos os sexos. A maioria 

dos participantes com padrão obstrutivo apresentou obstrução moderada. Nos 

homens, a idade avançada e o tabagismo actual ou prévio foram identificados como 

preditores independentes da presença de alterações obstrutivas. A concordância entre 

a presença de padrão espirométrico obstrutivo e a auto-declaração de diagnóstico 

prévio de doença pulmonar foi baixa [kappa=0.14 (intervalo de confiança a 95%: 0.07-

0.20)], o que indica que, para esta doença, a validade da informação auto-declarada é 

inaceitavelmente baixa em estudos epidemiológicos. Em Portugal, se a epidemia 

tabágica evoluir como nos restantes países Europeus, prevê-se que, no futuro, a carga 

atribuível a doença pulmonar obstrutiva crónica aumente nas mulheres. 

A prevalência de dispneia e fadiga foi elevada, particularmente nas mulheres. 

O impacto da doença pulmonar obstrutiva nestes sintomas foi relativamente modesto. 

Nas mulheres, a doença pulmonar obstrutiva apresentou um impacto semelhante na 

ocorrência de dispneia [fracção atribuível populacional=5.0% (intervalo de confiança a 

95%: 0.2-10.0)] e fadiga [fracção atribuível populacional=4.4% (intervalo de confiança 

a 95%: 0.7-8.0)]. Nos homens, 22.5% dos casos de dispneia eram atribuíveis à doença 

pulmonar obstrutiva. Não foi observada nenhuma associação entre a doença e 

fadiga.A abordagem diagnóstica do doente com dispneia ou fadiga deve incluir a 

realização de espirometria. Contudo, devem também ser investigadas causas 

alternativas para estes sintomas. 

 

  


