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Preâmbulo:  
Prevenir a doença; acompanhar e reabilitar os doentes 

 

 

 

Neste 11º Relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias os 
dados estatísticos disponíveis continuam a apontar para um peso enorme 
das doenças respiratórias, em incidência e prevalência, em número de 
internamentos hospitalares e em número de óbitos. Mais, em muitos grupos 
nosológicos, como as pneumonias  e os cancros, os números não só 
persistem como se têm vindo a agravar ao longo dos 12 anos que temos 
analisado nestes Relatórios. 

Temos cada vez mais dados estatísticos credíveis, panorama bem diferente 
do que ocorria quando iniciamos, em 2005, a publicação destes Relatórios. 
Saúda-se neste campo os dados publicados nos Relatórios Anuais da DGS: 
Doenças Respiratórias em Números – 2014 e 2015, elaborados pelo 
Programa Nacional das Doenças Respiratórias, bem como os Relatórios 
Anuais sobre a Situação da Tuberculose. 

Estes dados permitem-nos encontrar tendências evolutivas e estabelecer 
comparações com o que acontece noutros países, quer da zona económica 
em que nos inserimos, quer do resto do Mundo. 

Mas devem servir para mais do que isso. Devem-nos dar pistas indicativas 
dos caminhos a seguir para obter ganhos em saúde e para corrigir desvios 
encontrados. 

O Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, como organismo 
independente que é, continuará a publicar o seu Relatório Anual, com a sua 
interpretação própria dos dados que vai recolhendo das diferentes fontes. 

Procuraremos ainda reforçar a linha que temos seguido de, com base nesses 
dados, tecer considerações, apontar caminhos que consideremos adequados 
e fazer propostas construtivas sobre a melhor forma de responder às 
necessidades dos portugueses em saúde respiratória. 

Mas procuraremos ir mais longe, caminho que aliás já encetamos, como se 
pode verificar ao longo deste Relatório. Procuremos investigar, aprofundando 
as causas dos dados encontrados. É o que temos feito com as pneumonias e 
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esperamos desenvolver, no próximo ano, alguma investigação sobre as 
doenças respiratórias crónicas. 

Continuaremos também a divulgar nos nossos Relatórios a atividade da 
Fundação e a dar conta de ações tendentes a aumentar a literacia em saúde 
e a acompanhar os doentes respiratórios crónicos, seus familiares e 
cuidadores. 

Claro que, como sugere o lema deste Relatório,  teremos de transmitir o que 
a Fundação propõe e realiza no âmbito da prevenção da doença, do 
acompanhamento do doente respiratório  e da reabilitação do doente crónico, 
por forma a garantir-lhe uma adequada qualidade de vida. 

 

Lisboa, 4 de Abril de 2016 

Teles de Araújo 

 

 



	  

 

  

11 Relatório do ONDR             5 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 





	  

 

  

11 Relatório do ONDR             7 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

Na abertura deste 11º Relatório do Observatório Nacional das Doenças  
Respiratórias cabe salientar que o seu peso continua a ser muito grande, em 
Portugal, como no Mundo, sendo, entre nós, a 3ª cauda de mortalidade e a 5ª 
causa de internamentos hospitalares por doença. 

Neste Relatório, ao abordar as doenças Doenças Respiratórias vamos incluir 
os tumores dos brônquios e pulmão e a tuberculose, por razões que nos 
parecem evidentes. 

Os dados de mortalidade disponíveis reportam-se a 2013 e são de 12.667 
óbitos por doenças respiratórias, excluindo os tumores (11,8% dos óbitos),  a 
que se deverão acrescentar 4336 óbitos por tumores malignos e 211 por 
tuberculose. No seu conjunto 17.214 óbitos representando 16,1% da 
totalidade dos óbitos. 

Morrem por dia 47 portugueses por doenças do foro respiratório. 

De salientar que num período de 9 anos (2005 – 2013) se verificou 
estabilidade na mortalidade global (-0,99%) e um aumento da mortalidade por 
doenças respiratórias (+11,8%), por tumores malignos respiratórios (+21,3%) 
e por pneumonias (+27,7%). 

Ressalta destes dados que os dois principais problemas em saúde 
respiratória parecem ser os tumores malignos e as pneumonias, 
justificando estratégias de controle específicas. 

Em 2014 foram internados por doenças do foro respiratório (Asma, 
DPOC, Pneumonia, Fibroses, Tumores, Bronquiectasias, Patologia Pleural, 
Tuberculose e Gripe) 69.384 doentes ( 12,1% do total de internamentos da 
área médica). Este número representa um acréscimo de 2,4% num período 
de 10 anos (2005 – 2014) ligeiramente superior aos 1,6% da área da 
Medicina. A taxa de internamentos por 100.000 habitantes, por doenças 
respiratórias é pois de 669,97/100.000 habitantes. 

Muitos doentes internados por doenças respiratórias ou doenças de outros 
órgãos acabam por desenvolver quadros de Insuficiência Respiratória: em 
2014 foram 39.988 , o que representou um acréscimo de 50,3% no período 
entre 2005 e 2014. 
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Assim, em 2014,  dos doentes da área médica internados 109.372 (19,3%) 
tiveram quadros clínicos com envolvimento significativo do aparelho 
respiratório. 

As principais patologias que motivaram internamentos hospitalares foram, em 
2014, as pneumonias  (42.458), a DPOC (8118) e os tumores malignos de 
brônquios e pulmão  (6.278). 

De salientar que ao compararmos a evolução em 10 anos, ao passo que os 
internamentos por DPOC caíram mais de 30% os internamentos por 
pneumonia aumentaram 4,4% e por cancro 14,2%, realçando mais uma vez 
que estas são as duas entidades nosológicas que mais nos devem 
preocupar. 

Passemos então a destacar alguns dados relativos às Pneumonias: 

As pneumonias, como diagnóstico principal, representam 40% dos 
internamentos da área respiratória e o seu peso é particularmente 
significativo nos  mais idosos (> 79 anos), onde aumentaram 142% em 10 
anos. 

A gravidade destas situações é  bem expressa  no facto de, mesmo nos 
indivíduos com menos de 18, internados por pneumonia, a mortalidade ter 
sido de 9% em 2014, atingindo os 27,7% no grupo entre os 40 e os 64 anos ,  
32,2% no grupo entre os 65 e os 79 anos e 35,8% acima dos 79 anos. 

Existem acentuadas assimetrias regionais, cujas causas é importante 
caracterizar. É na Região de Lisboa e Vale do Tejo que se verificam as 
maiores  taxas percentuais de internamentos por Pneumonia, seguida das 
Regiões Norte e Centro. 

Já a mortalidade por pneumonia na população global sublinha outros dados: 
as maiores taxas de mortalidade por 100.000 habitantes ocorrem nos Açores 
(193,9/100.000) e na Madeira (115,89/100.000 h) e a mais baixa na Área 
Metropolitana de Lisboa (43,57/ 100.000 h.) 

 

A relevância do problema levou a que a Fundação encetasse, em 
colaboração com o Departamento de Sistemas de Informação da 
Universidade do Minho, um conjunto de estudos, tendo por base perto 
de 400.000 registos de doentes internados por pneumonia nos 
Hospitais do SNS ( base de dados dos GDHs da ACSS), de que se 
publica um trabalho neste Relatório e que tem permitido encontrar 
importantes pistas. Sintetizamos algumas, transcritas do capítulo 
sobre pneumonias deste Relatório: Embora já estudado por diferentes 
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autores, sabemos que a incidência de Pneumonia depende de entre 
muitos outros factores, das características da população, de que se 
destaca o envelhecimento e a existência de comorbilidades 
significativas, nomeadamente doenças crónicas ou falências 
orgânicas, mas são ainda de ter em conta, entre outras, as condições 
climatéricas e as socioeconómicas. 

Na avaliação dos factores passíveis de condicionar os resultados 
verificados nos internamentos por Pneumonia, destacamos a 
distância aos hospitais, onde foram internados, o número de dias de 
internamento, que pode estar relacionado com a acessibilidade, bem 
como a existência de patologias associadas, que sejam co-
responsáveis pelo resultado final. 

As maiores incidências de internamentos por Pneumonia são em 
distritos do interior, nomeadamente Bragança, seguida por Castelo 
Branco, Vila Real e Portalegre. 

 

Ainda que haja uma clara relação entre Inverno, epidemias de gripe e 
pneumonia, o facto é que neste estudo se verificou uma maior taxa de 
mortalidade nos casos que ocorrem em meses de Verão, sublinhando a 
gravidade dessas situações. Deverão ser procuradas explicações para esta 
realidade. 

Tudo aponta para que um fator de perigosidade é o tempo que decorre entre 
o início dos sintomas, o diagnóstico  e o início da terapêutica. 

Para melhorar este indicador é crucial a educação da população, a 
sensibilização dos profissionais de saúde e a acessibilidade aos serviços de 
saúde. Daqui decorre a justeza da nossa proposta de criação e 
implementação duma Via Verde das Pneumonias. 

Outro problema major é o do Cancro do Pulmão responsável, em 2014, por 
4.336 óbitos e 6.278 internamentos hospitalares. Isto representou um 
aumento de 20,4% de óbitos por tumores pulmonares em relação a 2005 e 
um aumento de 14,6 % de internamentos em 10 anos. De salientar que o 
aumento do número de internamentos apenas se verificou na Região Norte: 

Outro dado  a salientar: a mortalidade por cancro nos doentes internados caiu 
12,4%  em 10 anos, sugerindo maior  eficácia dos tratamentos instituídos. 

Os tumores do pulmão, fortemente ligados ao consumo de tabaco, continuam 
a predominar no sexo masculino. No entanto a diferença entre os dois sexos 
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tem vindo a estreitar-se: de facto em 10 anos os internamentos no sexo 
feminino aumentaram 26,5%, ao passo que no sexo masculino aumentaram 
14,2%. Mudanças dos hábitos tabágicos, outros factores como poluição 
atmosférica? Aspectos a investigar! 

Quando avaliadas as  taxas de mortalidade, por 100.000 habitantes 
verificamos que as taxas mais elevadas se verificam nos Açores 
(64,22/100.000), seguidas do Algarve (47,84) e Área Metropolitana do 
Porto (47,64).  

Estas diferenças poderão ser em parte explicadas por uma menor 
capacidade de resposta nalgumas zonas e uma concentração de recursos, 
atraindo mais doentes, nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e na 
Região de Coimbra. 

Como realçamos neste Relatório existem assinaláveis progressos no 
tratamento do cancro do pulmão, não refletidos pela realidade dos números, 
em mortalidade e internamentos. 

Estamos a falhar em duas áreas fulcrais: prevenção e diagnóstico precoce. 
Para modificar a situação é necessário prosseguir o combate ao tabagismo, 
insistir no controle da exposição ambiental a carcinogéneos, educar a 
população para os riscos do cancro e alertar população e profissionais de 
saúde para a necessidade de estar atento ao aparecimento ou modificação 
de sintomas que possam ser indiciadores de cancro do pulmão. 

A Doença Pulmonar Crónica Obstrutiva atingirá cerca de 700.000 a 800.00 
portugueses, apresentando-se com graus muito variáveis de gravidade. 

Portugal é um país que tem sido considerado como de baixa incidência da 
doença, o que não é refletido pelos números atrás apontados. Aguardam-se 
novos estudos que ajustem definitivamente a real prevalência da doença 
entre nós. 

A DPOC foi, em 2014, a 2ª causa de internamento por doença respiratória 
(8.118 internamentos), o que significou um decréscimo de 30,5% em relação 
a 2005. Este é aliás um indicador favorável da eficácia da resposta do SNS a 
estes doentes, sendo capaz de os controlar, maioritariamente, em 
ambulatório. Somos aliás dos países com mais baixas taxas de internamento 
por esta patologia. 

Em 2013 faleceram por DPOC 2.720  portugueses (2,5% do total de óbitos) 
e isto representou uma diminuição de 4,0% em relação a 2005, o que 
também é um bom indicador. 
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Ainda mais relevante o facto de em 10 anos os óbitos em doentes internados 
por DPOC terem diminuído 45,4%, apontando para um melhor controle 
destes doentes. 

A maioria dos doentes internados são do sexo masculino. Em 2014  os 
internamentos por DPOC ocorreram em homens em 64,1% dos casos 
percentagem ligeiramente inferior à que ocorrera em 2005 (66,5%). A doença 
tende a aumentar a sua prevalência no sexo feminino. 

Na DPOC também encontramos taxas de prevalência de internamentos muito 
variáveis de Região para Região. As Taxas de Internamento por 100.000 
habitantes foram mais elevadas nas Regiões Norte (104,6/100.000) e Centro 
(70,4/100.000)  e a mais baixa no Alentejo (34,9/100.000 h). As razões desta 
diferenças devem ser analisadas, por não serem justificáveis apenas por 
fatores como a idade e os hábitos tabágicos. Os internamentos ocorrem 
principalmente acima dos 65 anos. 

Quanto à mortalidade na população verificam-se taxas mais altas no 
Algarve (48.07/100.000), Açores ( 45,12/100.000) e Madeira (43,79/100.000). 
Inversamente a taxa mais baixa surge na Área Metropolitana de Lisboa 
(20,18/100.000). 

Entre outros fatores que podem contribuir para estas diferenças salienta-se 
provavelmente  a acessibilidade, que é variável de local para local. 

Tudo indica que a doença está sub-valorizada, já que nos Cuidados de 
Saúde Primários apenas se encontravam registados, em final de 2014, 
117.807 utentes como sofrendo de DPOC, o que é um número muito baixo, 
tendo em conta a prevalência admitida para a doença. 

Para agravar esta situação apenas 10.948 doentes tinham o diagnóstico 
confirmado por Espirometria (menos de 10%) 

Daqui decorre que  continuemos a insistir pela necessidade premente da 
implementação da Rede Nacional de Espirometria, tendo a Tutela definido 
como meta o acesso de todos os ACES ao método até final de 2016. 

Muitos destes doentes têm grandes limitações funcionais e beneficiariam de 
Programas de Reabilitação multidisciplinares e devidamente estruturados. 
Teriam indicação para eles todos os doentes com DPOC, estádios II ou 
superior. 

Infelizmente, mau grado progressos recentes, nos Centros Hospitalares 
existentes com Programas de Reabilitação, apenas poderão tratar, 
anualmente, menos de 3.000 doentes. Estima-se que apenas tenham 
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acesso a reabilitação respiratória cerca de 0,1% dos doentes que dela 
beneficiariam. 

Faça a esta realidade a Fundação propôs- se dedicar o Mês do Pulmão de 
2016 ao tema  e iniciou o processo de celebração do Dia da Reabilitação em 
21 de Abril, com o objetivo  de sensibilizar toda a Sociedade Civil para o 
problema. Temos contado com a colaboração de Sociedades Científicas, 
Associações Profissionais e de Doentes, nesta ação de sensibilização. 

Estes doentes necessitam de acompanhamento constante e do envolvimento 
de familiares, amigos, cuidadores e cidadãos no controle e compreensão da 
doença. 

Para além da nossa intervenção em ações de rastreio e sensibilização, de 
comunicação através da nossa web page e presença nas redes sociais, 
inauguramos em Maio de 2015 um Centro de Apoio ao Doente Respiratório, a 
funcionar em Santa Maria da Feira. Do Relatório constam os resultados dos 
primeiros meses de atividade. 

O Grupo das Fibroses Pulmonares (designação que abrange centenas de 
entidades) tem emergido como se revestindo duma importância crescente, 
como se pode concluir dos internamentos hospitalares: 

Em 2014 foram internados com este diagnóstico 3.802 doentes. O que 
representou um aumento de  69,1% em relação a 2005. As maiores 
prevalências ocorreram na Região Norte ( 43,32/100.000), seguida da Região 
Centro (34,7/100.000) e Lisboa e Vale do Tejo (33,87/100.000). 

Apesar dum crescimento em todas as Regiões, este é particularmente 
relevante na Região Norte (+ 119,5%). Qual o significado desta realidade? 
Não parece justificável apenas por critérios de classificação, implicando 
análise mais aturada. 

Estamos perante um conjunto de doenças aparentemente de prevalência 
crescente, muitas vezes de grande gravidade, devendo impor um diagnóstico 
etiológico preciso. Por tudo isto recomendamos a  manutenção ou criação em 
todos os Serviços Hospitalares de Pneumologia de Consultas de 
Doenças do Interstício Pulmonar. 

Outra situação a que queremos dar particular relevo é a Síndrome de 
Apneia Obstrutiva do Sono. 

Não temos dados corretos  da prevalência desta entidade entre nós. Diversos 
estudos apontam para possibilidade de prevalências tão dispares como 3 e 
28%. Temos contudo alguns números disponíveis. 
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Assim, em 2009, o levantamento feito pela Comissão Nacional que elaborou 
o Relatório que serviu de base à implementação da Prescrição Electrónica de 
Cuidados Respiratórios Domiciliários encontrou 123.500 doentes sob 
terapêutica com CPAP ou BiPAP, a maioria dos quais seguramente por 
sofrerem de SAOS. 

A produção Hospitalar em 2014, referente a SAOS foi de 19.440 doentes 
saídos, o que representou um acréscimo de 284.9% em relação a 2009, mas 
apenas um aumento de 1,7% em relação a 2013, o que poderá sugerir o 
esgotamento da capacidade de resposta diagnóstica. 

Inquéritos realizados pela Fundação, recorrendo á escala de Epworth e ao 
Questionário de Berlim, efetuados a mais de 1.100 indivíduos da população 
detetaram alterações  num número de casos que, nalguns grupos, 
ultrapassou os 50%. 

É pois uma entidade claramente emergente justificando que a Fundação faça 
as duas recomendações seguintes: 

 .  Melhoria da acessibilidade ao diagnóstico com criação de novos 
centros e valorização das técnicas de diagnóstico existentes. Reforço dos 
recursos humanos e agilização da prescrição dos meios de tratamento. 

.  Inclusão de escalas de avaliação da qualidade do sono no exame 
clínico dos doentes respiratórios crónicos, sobretudo se com aumento do 
IMC ou sofrendo de Hipertensão Arterial refratária.  

A saúde  da população depende também, e muito de fatores económicos e  
sociais e, em Portugal, temos diversos constrangimentos, nestas áreas. 

As despesas com saúde em percentagem do PIB representam 9,5%, 
ligeiramente acima da média da OCDE. Esta despesa com saúde é feita pelo 
Estado em 65%, bastante inferior aos 72% da média dos países da OCDE. 

De salientar que as despesas com saúde, em percentagem do PIB, 
diminuíram 0,2 pontos percentuais entre 2000 e 2012, o que acarretará 
certamente constrangimentos na prestação de cuidados de saúde. Isto é 
tanto mais relevante que na média da OCDE aumentaram 1,6 pontos 
percentuais, no mesmo período.  

Se analisarmos as despesas per capita elas foram em 2012 de 2.457 
US$PPP por cada português, o que traduz um aumento de 49,3% em relação 
a 2000, mas representa apenas 70% das despesas médias per capita dos 
cidadãos da OCDE. 
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A cobertura médica de 4,1 médicos por 1000 habitantes parece superior à  
média da OCDE. Todavia refere-se à totalidade dos médicos inscritos na 
Ordem dos Médicos, significativo número dos quais exercendo funções não 
clínicas. Por isso o número de médicos por 1000 habitantes, exercendo 
funções clínicas, não deve diferir significativamente da média da OCDE 

Já o número de enfermeiros é muito baixo em relação à média da OCDE, 
confirmando a noção repetidamente afirmada de que temos deficit 
significativo de enfermeiros em Portugal na prestação de cuidados aos 
nossos doentes. 

Também o número de camas hospitalares é, em Portugal, inferior à média 
da OCDE. Há seguramente um deficit de camas hospitalares, ao contrário do 
que muitas vezes á afirmado, não se compreendendo a diminuição do 
número de camas, verificada entre 2000 e 2012. 

Não podemos deixar de referir, ao falar de camas hospitalares, o gritante 
deficit de camas de cuidados continuados e paliativos, para o qual temos 
repetidamente chamado a atenção. Ao tratarmos populações envelhecidas, 
sofrendo de múltiplas doenças crónicas é absolutamente imperioso que esta 
deficiência seja corrigida. 

Das despesas com saúde em Portugal, 35% são diretamente feitas pelos 
cidadãos. Este número é claramente superior à média dos países da OCDE. 

A esperança de vida ao nascer em Portugal tem aumentado 
progressivamente e é atualmente de 81 anos (78 para os homens e 84 para 
as mulheres). Aos 60 anos a esperança de vida é de 24 anos para ambos os 
sexos (22 para os homens e 26 para as mulheres) 

Este dado conjugado com baixa natalidade leva a que tenhamos uma das 
populações mais envelhecidas da Europa, com sérias consequências na 
saúde respiratória. 

O índice de envelhecimento em Portugal, em 2014, atingiu os 136,6, o que 
significou um aumento de 1% em relação ao ano anterior. 

Também a pobreza é um aliado da doença em geral e das doenças 
respiratórias em particular. Portugal é o 5º país da UE cuja população está 
em maior risco de pobreza: em 2014 a percentagem da população em risco 
de pobreza, antes de pensões e transferências sociais, atingiu os 47,8%, o 
que representou um aumento de 29,2% em relação a 1995. 

Após transferências sociais e pensões a percentagem da população em risco 
de pobreza foi de 19,5%: existem pois cerca de 2.000.000 de pobres em 
Portugal, muitos deles crianças e jovens com menos de 18 anos. 
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Também as condições habitacionais estão longe de ser as ideais entre nós. 
Estudos internacionais apontam para 30% como óbitos causados por 
casas mal aquecidas, situação recorrente entre nós. 

Também a humidade é prejudicial para a saúde respiratória: existem 
problemas de humidade em 20% dos lares portugueses. 

Em Portugal mais de 500.000 casas estão sobrelotadas ( 20,6%), 
significando que entre 1,5 e 2 milhões de portugueses vivem nessas 
condições, em regra juntando-se pobreza, mau aquecimento e humidade. 

Quanto á resposta do SNS também existem constrangimentos: 

Há heterogeneidade na distribuição dos Centros de Saúde e Unidades de 
Saúde Familiares, dificultando a acessibilidade a cuidados de saúde 
preventivos e curativos. Aliás o número de consultas per capita é baixo. 
Acresce ainda que mais de 1.400.000 portugueses não têm médico de 
família atribuído. 

Os Cuidados Primários são essenciais na abordagem do doente respiratório, 
pelo que esta situação se torna gravosa para a saúde respiratória. 

A abordagem destes doentes pela Pneumologia também sofre de 
constrangimentos importantes. 

O número de Pneumologistas (378, menos de 3% dos especialistas), 
prestando serviço nos Hospitais Públicos é escasso e está irregularmente 
distribuído, com maior deficit a Sul do Tejo.  

Espelho disso é o facto de em 2014 se terem realizado apenas 426.896 
consultas hospitalares de pneumologia. O que significa 0,04 consultas 
/ano/ habitante, numa especialidade com um peso enorme na produção 
hospitalar. Aliás não aparece entre as 15 especialidades com maior número 
do consultas hospitalares. 
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I Capítulo 

Dados sobre  a Saúde Respiratória na Europa e em Portugal 

 

A recolha de elementos para este capítulo baseia-se em dados já 
consolidados e publicados. A maioria refere-se a 2013 e alguns já foram 
referidos no Relatório anterior. Sempre que disponíveis apresentamos dados 
mais recentes. 

Assim baseamo-nos nas Estatísticas de Saúde referentes a 2013, publicadas 
pelo INE em 2015 e  dados da ACSS, da Direção Geral da Saúde e dados 
europeus e da OMS. 

 

A – A Saúde em Portugal e no Mundo: impacto nas Doenças Respiratórias. 

B – Saúde Respiratória no presente: potenciais constrangimentos  

C – Pessoal médico e de enfermagem em Pneumologia no SNS 

D – Internamentos Hospitalares por Doenças Respiratórias em 2014 

E – Resposta às Doenças Respiratórias no ambulatório em 2014 

F – Mortalidade por Doenças Respiratórias em Portugal 2013 
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I Capítulo - Dados sobre  a Saúde Respiratória na Europa e em Portugal 

A – A Saúde em Portugal e no Mundo: impacto nas Doenças Respiratórias. 

 

Comecemos por analisar alguns dados que constam das Estatísticas de 
Saúde da OCDE, refentes a 2014 e que abordam a situação portuguesa: 

 

Quadro I – Alguns dados chave respeitantes a Portugal 

 

A comparação com os restantes países da OCDE parece-nos importante uma 
vez que nos permite aferir os nossos indicadores com os de outros países 
com graus de desenvolvimento semelhante. 

Como se pode verificar no Quadro I a esperança de vida ao nascer é, em 
Portugal, ligeiramente superior à média europeia e aumentou 
significativamente em 12 anos. 
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De salientar que a esperança de vida em Portugal é 6 anos maior nas 
mulheres do que nos homens, o que ultrapassa a média da OCDE. 

A esperança de vida aos 65 anos é de 17,6 anos para os homens e de 21,3 
anos para as mulheres, ligeiramente superior à média da OCDE. Há um 
significativo aumento em 12 anos, o que é um indicador favorável, mas esta 
realidade condiciona um envelhecimento da população. 

Como dados favoráveis e indicativos duma resposta relativamente eficaz do 
sistema de saúde temos que a mortalidade por doenças cardiovasculares e 
por cancro é inferior em Portugal á média da OCDE. Mais em 12 anos há 
uma notável descida na mortalidade por doenças cardiovasculares 
sublinhando a importância das medidas de prevenção entretanto tomadas. 

Quanto à análise dos fatores de risco para a saúde salientemos que o 
consumo de tabaco é inferior á média da OCDE, mas o consumo de álcool é 
superior e a obesidade entre os adultos é semelhante. 

Como dado positivo de salientar tendência em Portugal para uma diminuição 
do consumo de tabaco e de álcool. 

 

Quadro II – Alguns dados chave respeitantes a Portugal ( continuação) 
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No Quadro II  de salientar  que as despesas com saúde em percentagem do 
PIB representam 9,5%, ligeiramente acima da média da OCDE. Esta despesa 
com saúde é feita pelo Estado em 65%, bastante inferior aos 72% da média 
dos países da OCDE. 

De salientar que as despesas com saúde, em percentagem do PIB 
diminuíram 0,2 pontos percentuais entre 2000 e 2012, o que acarretará 
certamente constrangimentos na prestação de cuidados de saúde. Isto é 
tanto mais relevante quanto que, na média da OCDE, aumentaram 1,6 
pontos percentuais, no mesmo período.  

Se analisarmos as despesas per capita elas foram em 2012 de 2.457 
US$PPP por cada português, o que traduz um aumento de 49,3% em relação 
a 2000, mas representa apenas 70% das despesas médias per capita dos 
cidadãos da OCDE. 

A cobertura médica de 4,1 médicos por 1000 habitantes parece superior à  
média da OCDE. Todavia refere-se à totalidade dos médicos inscritos na 
Ordem dos Médicos, significativo número dos quais exercendo funções não 
clínicas. Por isso o número de médicos por 1000 habitantes, exercendo 
funções clínicas, não deve diferir significativamente da média da OCDE 

Já o número de enfermeiros é muito baixo em relação à média da OCDE, 
confirmando a noção repetidamente afirmada de que temos deficit 
significativo de enfermeiros em Portugal, na prestação de cuidados aos 
nossos doentes. 

Também o número de camas hospitalares é, em Portugal, inferior à média da 
OCDE. Há seguramente um deficit de camas hospitalares, ao contrário do 
que muitas vezes á afirmado, não se compreendendo a diminuição do 
número de camas, verificada entre 2000 e 2012. 

Não podemos deixar de referir, ao falar de camas hospitalares, o gritante 
deficit de camas de cuidados continuados e paliativos, para o qual temos 
repetidamente chamado a atenção. Ao tratarmos populações envelhecidas, 
sofrendo de múltiplas doenças crónicas é absolutamente imperioso que esta 
deficiência seja corrigida. 

No Quadro III fica salientado que das despesas com saúde em Portugal, 35% 
são diretamente feitas pelos cidadãos. Este número é claramente superior à 
média dos países da OCDE. 

Não é pois expectável que seja possível aumentar essa percentagem para 
corrigir necessidades de aumentar a despesa em saúde. O estado também 
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não terá grande margem, pelo que terão de ser encontradas medidas que 
permitam aumentar a rentabilidade do dinheiro investido. 

Quadro III – Despesas com saúde, públicas e privadas.  

 

Bom indicador da saúde duma população é a esperanças de vida . Vejamos a 
situação de Portugal, comparada com o resto do mundo e com a Europa, 
baseados nos dados das WHO Health Ststistics de 2015. 

Quadro IV – Esperança de Vida no Mundo e na Europa 
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Quadro V – Esperança de Vida em Portugal 

 Esperança de vida ao nascer Esperança de Vida aos 60 anos 

Ambos 
sexos 

Masculino Feminino Ambos 
sexos 

Masculino Feminino 

1990 74 71 78 20 18 22 

2013 81 78 84 24 22 26 

 

 

Da conjugação destes dois Quadros realça que os nossos números, em 
relação à esperança de vida são melhores do que a média dos países da 
Região Europa e houve um acentuado progresso entre 1990 e 2013. 

 

Quadro VI – Mortalidade por grupos de causas e anos de vida perdidos 
WHO Health Statistics 2015 

Taxas Mortalidade 
standaddizadas 100.000 h Anos de vida perdidos 

Região/País 
Transm. 

Issíveis 

Não 
Transm. 

Acident Todas Transm 

Issíveis 

Não 

Transm 

Acident 

178 539 73 28.311 11.315 13.343 3,654 Global 

45 496 49 22.738 2.191 18.126 2421 Europa 

40 343 25 16.975 1.632 14.128 1.215 Portugal 

 

Como se verifica no Quadro VI temos bons indicadores no que dia respeito, 
quer a mortalidade, quer em número de anos de vida perdidos. Como 
acontece nos países desenvolvidos, também em Portugal, as maiores causas 
de mortalidade situam-se entre as doenças não infecciosas, mas em todos os 
grupos temos taxas de mortalidade e de anos de vida perdidos inferiores à 
média dos países da Região Europa da OMS. 
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Quadro VII – Alguns dados demográficos 

Pop. Total 

(x000) 

Média 

Idade 

 

< 15 anos 

 

> 60 anos 

Taxa 
crescimen 

To anual 

% popul. 

Vivendo 
em zonas 
urbanas 

 

Região 

7.126.098 30 26 12 1,2 53 Global 

906.495 39 18 21 0,3 71 Europa 

10.628 42 15 25 0,2 62 Portugal 

 

O Quadro VII confirma que Portugal é um país de população envelhecida, 
com baixa taxa de natalidade e escasso número de crianças e adolescentes. 
Esta realidade tem de ser tida em conta ao planear a resposta às 
necessidades em saúde. Esta situação tem um peso significativo nas 
doenças respiratórias, com tendência crescente. 
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I Capítulo - Dados sobre a Saúde Respiratória na Europa e em Portugal 

B – Saúde Respiratória no presente: potenciais constrangimentos 

 

 

Veremos, ao longo deste Relatório, que temos indicadores positivos da saúde 
respiratória em Portugal, como sejam a baixa taxa de internamentos por 
Asma ou por DPOC e uma tendência mantida para uma progressiva melhoria 
de quase todos os indicadores de saúde na área respiratória . 

Todavia também temos indicadores menos favoráveis, entre os quais se 
salienta o facto de Portugal ser o país com maior prevalência e mortalidade 
por pneumonia. Igualmente não temos conseguido diminuir a mortalidade por 
cancro do cancro do pulmão e taxa de doentes referenciados nos cuidados 
primários como sendo portadores de DPOC ou Asma serem baixas para o 
que seria expectável tendo em consideração os estudos epidemiológicos 
existentes. 

Urge pois procurar potenciais factores de constrangimento interpretando os 
dados epidemiológicos e, procurando corrigi-los , contribuir para significativos 
ganhos em saúde respiratória. 

 

Pobreza e Envelhecimento:  

Como é geralmente aceite as doenças respiratórias são particularmente 
sensíveis ás condições sócio-económicas, as quais, como é sabido, são de 
fraca qualidade para uma percentagem significativa da população 
portuguesa. 

Um dos factores de grande influência nas doenças respiratórias é o 
envelhecimento da população, que, de facto é grande entre nós só 
ultrapassado pelo da Alemanha como se pode verificar no Quadro I. 

Em 2014 esse índice atingiu 136,6, o que significou um aumento de 1% em 
relação ao ano anterior. Mais o índice de dependência total dessa população 
atingiu os 52,8%. De salientar ainda que esse índice era, no ano 2000 de 
98,8, ou seja, neste período houve um aumento de 38,3 pontos percentuais. 

Esta realidade é, por outro lado, um indicador de boa resposta social e de 
saúde, mas impõe que se ponderem medidas para minimizar o aumento  
previsível de necessidades em recursos de saúde para a área respiratória. 
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Quadro I – índice de envelhecimento – 2013 (Pordata, INE) 

 

 

Quadro II – Taxa de Risco de Pobreza – 1995 – 2014 – antes de todas as 
transferências sociais

 

O Quadro II  demonstra que Portugal é o 5º país da UE com maior taxa de 
risco de pobreza, antes de qualquer  transferência social, o que aumenta o 
risco de doença em geral e de doença respiratória em particular, de forma 
muito significativa. Mais preocupante é que em Portugal e noutros países em 
que há dados o risco de pobreza aumentou significativamente entre 1995 e 
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2014, apontando para a necessidade de uma atenção muito particular aos 
apoios sociais, se queremos conter o peso das doenças. 

 

Quadro III – Influência das transferências sociais no risco de pobreza. 
Alguns países - 2014 

 

 

Este Quadro é bem demonstrativo do peso das transferências sociais na 
diminuição do risco de pobreza. Esta realidade impõe que as estratégias de 
saúde sejam  indissociáveis de medidas de apoio social adequadas. 

Deste Quadro ressalta que, no conjunto de países semelhantes a Portugal e 
na UE – 28, mesmo após as transferências sociais seja Portugal onde ainda 
persistem cerca de 2 milhões de portugueses em risco de pobreza (19,5%). 
Claro  que esta realidade se repercutirá na saúde da população. 

Provavelmente será fruto dum Serviço Nacional de Saúde bem estruturado e 
procurando ultrapassar todas as limitações, através do empenho dos seus 
profissionais, que conseguimos alcançar o nível de resposta à doença que 
temos vindo a atingir. 

A pobreza que atinge crianças e jovens é particularmente gravosa no que 
concerne à saúde e à saúde respiratória em Portugal. Acarreta deficits 
alimentares com consequências negativas significativas nas defesas dos 
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indivíduos e facilita, frequentemente comportamentos de risco para a saúde 
(tabagismo, alcoolismo, etc.) 

O Quadro IV mostra que a situação portuguesa é pior do que a da média dos 
países da UE e a dos países da Zona Euro. Mais, verifica-se um 
agravamento entre 2008 e 2014, provavelmente relacionável com a crise 
económico –financeira. 

Reportando-nos a Portugal é preocupante que cerca de 13% das nossas 
crianças e jovens possam ser considerados em situações de privação 
material grave e que, excluídas as prestações sociais, essa percentagem 
ultrapassaria um terço! 

 

Quadro IV – Risco de Pobreza na população abaixo dos 18 anos 

 

Zona 

Risco de pobreza 

Abaixo 18 anos % 

Privação Material Grave 
% 

Risco Pobreza antes 
transferências sociais % 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 

UE 27 26,4 27,8 9,8 10,4 33,4 34,6 

UE 15 22,3 26,2 6.6 8,3 33,0 34,7 

Zona Euro 23,6 25,6 6,9 8.3 31,7 33,2 

Portugal 29,5 31,4 11.8 12,9 30,1 33,2 

 

 

Condições Sociais: 

Numerosos factores sociais têm influência na saúde respiratória, como sejam 
hábitos como o tabagismo, a pobreza já referida e ainda as condições 
habitacionais. 

Habitações degradadas e sobrelotadas condicionam má qualidade do ar 
interior, facilitam a transmissão de infeções, diminuem as defesas do 
indivíduo e facilitam o aparecimento de Asma e DPOC. 

Já no 10º relatório salientamos que em Portugal as condições habitacionais 
são más em  muitos lares. Transcrevemos esse texto uma vez que a situação 
se não modificou desde então: 
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Passamos a maior parte da nossa vida no interior dos edifícios, seja 
em ambiente laboral, seja nas nossas casas e portanto a qualidade 
do ar que neles respiramos é fundamental para a nossa saúde. 

Nos nossos meios de comunicação temos procurado sensibilizar 
todos para essa realidade e para a necessidade de todos estarem 
atentos para a necessidade de minimizar as fontes de poluição 
endógena. 

Igualmente importante é prestar atenção à poluição exterior nos locais 
onde habitamos ou trabalhamos, já que o ar presente no interior dos 
edifícios é originário do exterior. 

Infelizmente, existem escassos dados sobre a qualidade do ar interior 
nos edifícios portugueses e, muito menos, sobre a eventual evolução 
positiva ou negativa. Recomenda-se, pois, que se faça um esforço de 
investigação grande uma vez que, das conclusões, poderão surgir 
formas de melhorar a nossa saúde. 

Há  relação entre frio e aumento dos óbitos. Vimos, também, os 
milhares de óbitos em excesso num curto período deste inverno com 
temperaturas mais baixas. Referimos, também em 2013, um estudo 
que apontava como sendo de 30% a percentagem desses óbitos que 
resultavam de casas mal aquecidas. A situação certamente que não 
melhorou e, em período de crise, seguramente tenderá a agravar-se. 

A humidade nas habitações favorece o aparecimento de fungos e 
tende a fazer aumentar a concentração de poluentes. Ora, estudos 
apontam para uma taxa de 20% das casas portuguesas com 
problemas de humidade. 

Por último, a grande concentração de pessoas em espaços 
confinados piora a qualidade do ar, aumentando a concentração de 
poluentes e facilitando a transmissão de doenças infeciosas. O 
relatório Burden of Disease Associated with Inadequate Housing 
aponta para o facto de 20,6% dos lares portugueses estarem 
sobrelotados. Certamente que esta situação não terá melhorado, o 
que tem um enorme peso na saúde respiratória. 

 

Estudo publicado em  2014 aponta para a que o número de alojamentos 
sobrelotados ultrapasse os 500.000 em Portugal, o que levará ao número 
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acima referido de mais de 2.000.000 de portugueses vivendo nessas 
condições. 

 

Constrangimentos na resposta às necessidades em Saúde: 

A resposta às necessidades em Saúde respiratória passa, necessariamente, 
por uma resposta hospitalar adequada, mas assenta também numa 
adequada rede de cuidados primários, com resposta atempada. 

Por essa razão apresentamos os dois Quadros V e VI que sintetizam a 
atividade quer dos Hospitais, quer dos Cuidados Primários: 

 

Quadro V – Síntese da Atividade Assistencial – 2014 
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Quadro VI – Síntese da Atividade Assistencial – Janeiro – Agosto 2015 

 

 

Quadro VII – Distribuição dos Centros de  Saúde por Região por 100.000 
habitantes 
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Do conjugação dos dados dos Quadros V, VI e VII podemos  salientar alguns 
aspectos, considerando que o Quadro VI nos dá algumas indicações 
relevantes. 

Como podemos verificar pelo Quadro VII a distribuição dos Centros de Saúde 
é bastante heterogénea ao longo do País, o que poderá ter consequências na 
acessibilidade. 

Dados referidos no Relatório Mensal da ACSS  sobre atividade Assistencial, 
de Agosto de 2015, indicava que o número de utentes com médico de família 
era de 8.982.893 o que significa que mais de 1.400. 000 portugueses não 
têm médico de família atribuído. o que é um importante constrangimento. 

Dos quadros ressalta uma relativa estabilidade na resposta assistencial, quer 
a nível de Cuidados Primários, quer Hospitalares. 

No Quadro VI, a nível dos Cuidados Primários de salientar que apenas 58,5% 
dos inscritos foram utilizadores de consultas médicas, no período em 
consideração, o que indicia pouca sensibilidade da população á prevenção 
ou, por outro lado, poderá indicar dificuldades. na acessibilidade. Mesmo 
considerando todos os tipos de contactos médicos diretos o número de 
consultas per capita foi, em 2015, de 1,93, o que é um número baixo. 

Cerca de um terço do total das consultas continua a ser efetuada nos 
Hospitais, mais uma vez indiciando alguma dificuldade no acesso aos 
Cuidados Primários. 

Se  nos centrarmos na Pneumologia detetamos dados que apontam no 
sentido duma resposta insuficiente, particularmente se não esquecermos que 
as doenças respiratórias são a 3ª causa de morte e a 5ª causa de 
internamente em Portugal. 

Como veremos noutros capítulos o número de camas hospitalares é 
relativamente baixo em Portugal e isso, por si é já um constrangimento. 

A percentagem de pneumologistas nos hospitais é inferior a 3%, o que é 
manifestamente pouco. Acrescente-se que 76,9% estão colocados  nas 
Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e na Região de Coimbra, 
demonstrado assimetrias preocupantes. 

Num ano efetuaram-se apenas 426.896 consultas de pneumologia nos 
Hospitais, ou seja 0,04 consultas/ano /habitante, não constando a 
pneumologia entre as 15 especialidades com maior número de consultas 
hospitalares. 
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Tem sido frequentemente apontado o facto das doenças respiratórias serem 
muitas vezes sub-valorizadas e sub- diagnosticadas. Este facto é 
particularmente grave em doenças crónicas como Asma e  a DPOC, que 
necessitam dum diagnóstico precoce e dum acompanhamento frequente. O 
papel do Médico de Família é fulcral e tem havido trabalho consistente no 
sentido da sua sensibilização e envolvimento. 

 

Quadro VIII – Utentes Inscritos nos Cuidados Primários com o 
Diagnóstico de Asma 

                                                         

          

 

Os Quadros VIII, IX e X são extraídos do Relatório da DGS – Doenças 
Respiratórias em Números – 2015. 

O primeiro indica que estavam inscritos e tinham esse diagnóstico, em 2014, 
221.974 utentes, o que é um número muito inferior à prevalência estimada da 
Asma, na população portuguesa. Como dado positivo o facto de esse número 
ter aumentado 107% desde 2011, tendo esse aumento sido particularmente 
expressivo em Lisboa e vale do Tejo e na Região Centro. 
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Quadro IX – Utentes Inscritos nos Cuidados Primários, com o 
Diagnóstico de DPOC 

 

 

Quadro X – Utentes Inscritos nos Cuidados Primários com o 
Diagnóstico de DPOC, confirmado por Espirometria 

 

 

Os Dois Quadros  anteriores mostram que no final de 2014 estavam inscritos 
nos Cuidados Primários 117.807 utentes, com o diagnóstico de DPOC, 
representando um aumento de 115% em relação a 2011, mas ainda muito 
inferior à prevalência da doença na população portuguesa. 

Mais preocupante é o facto de apenas 9,3% dos casos estarem 
confirmados por Espirometria, técnica indispensável ao diagnóstico. Nesse 
ponto a Região do País com números mais preocupantes é o Algarve. 
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Esta realidade traduz um constrangimento que de há muito temos vindo a 
salientar. Inexistência de acesso a essa técnica por parte cos Cuidados 
Primários e necessidade imperiosa da implementação duma Rede Nacional 
de Espirometria. 

Recentemente o Ministério da Saúde apontou como meta para 2016 o 
acesso a Espirometria em todos os ACES. Esperemos que seja desta vez 
que a Pneumologia veja concretizada esta ambição! 

 

Promoção da Saúde: 

A Promoção da Saúde é uma área fundamental  e campanhas de 
sensibilização e promoção da literacia em Saúde são prioritárias. A sociedade 
civil, os familiares, cuidadores, doentes e cidadãos são peças indispensáveis 
a essa promoção. 

Através dos nossos meios de comunicação próprios (Web, redes sociais, TV 
Pulmão), de rastreios, campanhas de sensibilização, ações junto de públicos 
alvo, nomeadamente jovens em idade escolar, temos procurado contribuir 
para a promoção da saúde respiratória. É uma área que a Fundação 
considera fundamental e que esperamos continuar a desenvolver e  a 
aprofundar. 

 

Acompanhamento do Doente Respiratório Crónico: 

As doenças respiratórias crónicas constituem um pesado fardo para os 
doentes, mas também para familiares, cuidadores e sociedade civil. Manter 
esses doentes com a melhor qualidade de vida possível impõe um 
acompanhamento constante, no qual se devem envolver todas as estruturas 
de saúde, mas também a Sociedade Civil , nomeadamente através de ONGs. 

Nesse sentido e, como Projeto  Piloto , em colaboração com uma Empresa 
de Prestação de Cuidados Respiratórios (ACAILGAS) , iniciamos em Maio a 
atividade dum Centro de Apoio ao Doente Respiratório Crónico em Santa 
Maria da Feira. Neste Relatório apresentam-se alguns resultados dos 
primeiros meses de atividade. 

É um pequeno contributo, mas sendo uma ação de proximidade , poderá vir a 
revelar-se como um caminho promissor. 
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A melhoria da Qualidade de Vida destes doentes passa pelo acesso a 
Cuidados de Reabilitação Respiratória, dos quais temos uma carência 
enorme no país, como temos referido em Relatórios anteriores. 

No 10º Relatório Fátima Rodrigues escreveu o seguinte texto:  

A Reabilitação Respiratória é uma intervenção multidisciplinar, 
abrangente, baseada na evidência, dirigida aos doentes com 
patologia respiratória crónica sintomáticos e com limitação nas 
atividades da vida diária. Tem por objectivos a redução dos sintomas, 
a melhoria da capacidade funcional e da participação nas atividades 
da vida diárias, a redução dos custos em recursos de saúde e ainda 
estabilizar ou reverter as manifestações sistémicas da doença (ex: a 
disfunção músculo-esquelética ou a desnutrição)5.  

Os programas de Reabilitação Respiratória incluem vários 
componentes, de que são exemplo: 

1. Educação do doente e seus prestadores directos de 
cuidados, no conhecimento da doença e na prevenção, 
identificação e atitude a tomar face às exacerbações. Mais do 
que ensinar aspectos teóricos sobre a doença, importa 
educar para a auto-gestão da doença, com progressiva 
autonomia e maior participação nas decisões terapêuticas. 

2. Optimização da terapêutica farmacológica, o que inclui treino 
de uma correta técnica inalatória, ensino do uso da 
oxigenoterapia de longa duração e da ventiloterapia 
domiciliária. 

3. Suporte nutricional. 

4. Intervenção psicológica e social. 

5. Treino de exercício. Treino de actividades da vida diária. 

6. Técnicas de fisioterapia respiratória, de que são exemplo, o 
ensino de tosse eficaz, técnicas de drenagem das secreções 
brônquicas; técnicas de controlo ventilatório em repouso e no 
esforço; técnicas de expansão pulmonar; treino dos músculos 
respiratórios. 

Tal como ocorre com as doenças crónicas, os doentes portadores de 
doenças agudas, de que são exemplo, as infecções respiratórias, o 
derrame pleural, ou a cirurgia de ressecção pulmonar, podem 
beneficiar de forma significativa com a Reabilitação Respiratória, com 
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vista à recuperação, tão rápida quanto possível, da funcionalidade e 
autonomia, com retorno à vida socioprofissional.  

 

Já em 2013 realizamos um Workshop sobre o tema de que salientamos a s 
seguintes conclusões: 

... os Programas de Reabilitação  baseiam –se  em três pilares: controlo 
clínico, educação e exercício e que a Reabilitação deve fazer parte integrante 
da terapêutica dos doentes com DPOC de grau 2 a 4. 

Não obstante esta realidade a oferta de reabilitação respiratória em Portugal 
é extremamente escassa e faltando verdadeiros Centros de Referência. É 
pois necessário que se crie em Portugal uma  rede de reabilitação 
respiratória que permita uma resposta adequada às necessidades dos 
doentes. 

Foi salientado o facto de que Programas de Reabilitação adequados  
diminuirão custos ao evitarem agudizações e internamentos e  permitirão 
além disso uma notável melhoria da qualidade de vida dos doentes 
respiratórios crónicos. 

Recomenda-se também uma rápida realocação de meios ,nos Hospitais e 
Cuidados Primários, que permita que enfermeiros de reabilitação, 
fisioterapeutas, nutricionista, psicólogos e outros profissionais com 
competências nesta área as exerçam nos seus locais de trabalho, o que 
certamente melhoraria o panorama da reabilitação em Portugal. 

Recentemente Cidália Rodrigues  publicou um artigo em que salientava que: 
“ ... apesar da evidência dos benefício, a reabilitação respiratória continua a 
ser amplamente sub-utilizada em todo o mundo e frequentemente está 
inacessível aos doentes” 

Nesse mesmo texto Cidália Rodrigues refere os resultados dum estudo 
realizado pela Comissão de Trabalho da Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia em 2015. 

Desse estudo conclui-se que afirmaram ter Reabilitação Respiratória 24 
Centros com 2.300 a 2.9950 doentes inscritos em Programas, o que é um 
número manifestamente inferior às necessidades mínimas. 

Há, além do mais um acentuada assimetria na distribuição regional desses 
centros, predominando na região litoral, a norte do Tejo e nos grandes 
centros urbanos. 
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Existe um escassa oferta privada e muito menos em Programas devidamente 
estruturados. Exceptua-se o exemplo do AIRCare Centre da responsabilidade 
da empresa Linde. 

Esta realidade levou a que a FPP deliberasse reforçara a sua intervenção 
nesta área, procurando sensibilizar a sociedade e os poderes públicos para 
gravidade desta situação. 

Para prossecução deste objetivo deliberamos que o Tema Central de Abril – 
Mês do Pulmão – 2016 fosse a Reabilitação Respiratória e que se procurasse 
criar um Dia da Reabilitação Respiratória que este ano seria 21 de Abril. 

Lançado o desafio encontramos  o apoio da Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia, Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, 
Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, Sociedade 
Portuguesa  de Pediatria, Associação Portuguesa de Medicina Geral e 
Familiar (através do GRESP), Associação Portuguesa  de Fisioterapeutas, 
Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação e associações de 
Doentes, nomeadamente a RESPIRA e a Associação Alfa1 Portugal. 

Esperemos poder contribuir para que a realidade da Reabilitação Respiratória 
tenha um futuro promissor em Portugal. 

 

Acesso aos Medicamentos: 

Frequentemente tem sido considerado que Asma e DPOC são doenças sub-
tratadas. Dados o Infarmed recentemente publicados no Relatório da DGS: 
Doenças Respiratórias em Números – 2015 dão importantes indicações. 

Quadro XI – Consumo de broncodilatadores β 2 de curta ação 
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Neste quadro de salientar o progressivo declínio  da venda de embalagens 
deste tipo de  broncodilatadores, o que é um dado positivo, pois vai de 
encontro ao proposto em todas as normas de orientação terapêutica. 

Esta realidade fica ainda mais evidente no Quadro XII em que se verifica uma 
descida de 9,3% em 5 anos: 

Quadro XII – Evolução do consumo de broncodilatadores β 2 de curta 
ação 

 

Quadro  XIII – Consumo de broncodilatadores β 2 de longa ação 

 

Inversamente o Quadro XIII um aumento do consumo de broncodilatadores β 
- 2 de longa ação de 42% em 5 anos, o que vai de encontro ao proposto nas 
boas praticas clínicas. Todavia menos de 500.000 embalagens destes 
fármacos dispensados, para uma população de doentes que deverá 
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ultrapassar 1,5 milhões é seguramente pouco, ainda que, obviamente nem 
todos os doentes necessitem de terapêutica broncodilatadora. Reforçam-se 
pois os indicadores de  uma muito provável sub-medicação, para o que 
poderá contribuir o preço dos fármacos e ainda a persistência dalguma 
resistência, por parte dos doentes, á  medicação crónica e ao uso da via 
inalatória. 

Quadro XIV – Custos com broncodilatadores β – 2 de longa ação 

 

O custo total dos medicamentos com utilização no aparelho respiratório 
representou, em 2014, 7% do total dos custos com medicamentos. Este valor, 
embora relativamente baixo em relação ao número de doentes  respiratórios 
representou um  acréscimo de despesa de 43,7% em relação a 2010. 

Vejamos agora outros grupos farmacológicos com importância no tratamento 
da Asma e da DPOC: 

Quadro XV – Consumo de anticolinérgicos 
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Neste Quadro verificamos que em 2014 foram vendidas 428.139 embalagens 
de Brometo de tiotrópio, significando um aumento em 5 anos de 22,6%, o que 
mais uma vez não contradiz o que está padronizado. 

No total foram vendidas 894.796 embalagens de broncodilatadores o que, 
mais uma vez, parece curto para a população de doentes sofrendo de Asma 
ou DPOC. 

Quadro XVI – Consumo de Medicamento Antialérgicos e 
Antiinflamatórios com utilização em Doenças Respiratórias 

 

Neste Quadro de salientar o elevado consumo de antialérgicos nestes 
doentes, sendo difícil aferir a correção do recurso a essa opção. 

Já o consumo de corticoides por via inalatória, primeiro passo da terapêutica 
da Asma, parece relativamente baixo: 299.365 embalagens de todas as 
formulações. 

 

Controle das Infeções:  

As infeções respiratórias, particularmente as pneumonias, continuam a ser 
um problema grave em Portugal. Persiste uma tendência para o aumento da 
morbilidade e mortalidade por essa patologia, que é preocupante. 
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Para  procurar compreender essa realidade a Fundação, em colaboração 
com o Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho 
tem desenvolvido projetos de investigação baseados nos dados de cerca de 
400.000 doentes internados por pneumonia nos Hospitais portugueses, num 
período de 10 anos. 

Neste Relatório são apresentadas algumas das conclusões que apontam 
pistas para tentar minimizar o problema. São reconhecidas correlações com a 
idade e o sexo, já previstas. Também se encontra uma relação entre 
gravidade da doença e co-morbilidades e ainda entre gravidade da doença e 
acessibilidade aos cuidados de saúde e rapidez na instituição da resposta 
terapêutica adequada. 

Estes e outros dados serão referidos no capítulo sobre pneumonias e 
reforçam a justeza da nossa proposta de implementação duma Via Verde 
das Pneumonias, já expressa no 10º Relatório. 

Claro que para o problema das pneumonias também contam os fatores sócio-
económicos já atrás mencionados, sem a correção dos quais será difícil 
melhorar muito os nossos números. 

Todas as doenças respiratórias são mais frequentes e graves nos períodos 
de epidemia da gripe. É portanto essencial reforçar as campanhas anuais de 
vacinação contra a gripe, se queremos diminuir o impacto das pneumonias. 

Como veremos no capítulo sobre a Gripe, medidas legislativas, como a 
gratuitidade da vacinação em grupos de risco têm permitido atingir taxas de 
vacinação aceitáveis nos indivíduos com mais de 65 anos. Todavia a adesão 
continua a ser fraca noutros grupos de risco, como os portadores de Doenças 
Crónicas (mesmo as respiratórias) e no pessoal de saúde. Este último grupo 
não só não se vacina em número suficiente como, com alguma frequência, se 
perfila em posições de bloqueio à vacinação, o que é uma atitude lamentável. 

Uma palavra para a vacinação contra a doença pneumocócica. Finalmente 
entrou no Plano de Vacinação das crianças e foi concedida comparticipação 
para o adulto. São medidas acertadas que, como é geralmente reconhecido, 
virão a ter efeito positivo na epidemiologia das pneumonias. 

Há contudo ainda um longo caminho a percorrer para melhorar a adesão à 
vacinação contra a gripe a pneumonia, que deverão assentar em campanhas 
de sensibilização e reforço das comparticipações, sendo desejável que se 
caminhe no sentido da sua gratuitidade, dados os efeitos em ganhos de 
saúde que tal medida acarretaria. 
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I Capítulo - Dados sobre  a Saúde Respiratória na Europa e em Portugal 

C – Pessoal médico e de enfermagem em Pneumologia no SNS 

 

 

 

 

No final de 2013 o pessoal em Serviço nos Hospitais do SNS  era composto 
por 21.900 médicos, 37.000 enfermeiros, 8.200 técnicos de diagnóstico e 
terapêutica e 5.300 técnicos superiores. 

Entre os médicos a maioria eram médicos especialistas, ao contrário do que 
acontece com os enfermeiros, como se pode verificar no gráfico seguinte: 

 

Quadro I – Distribuição do pessoal nos Hospitais do SNS 
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Quadro II – Distribuição dos médicos hospitalares do SNS, por 
especialidade 

 

 

No Quadro II podemos verificar que a percentagem de pneumologistas nos 
hospitais do SNS, não atinge os 3%, o que parece pouco face ao peso das 
doenças respiratórias no internamento e ambulatório hospitalares. Esta 
realidade sugere deficiente cobertura pneumológica, a nível hospitalar 

 

Quadro III – 15 especialidades com maior número de consultas 
hospitalares 
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O Quadro III reforça a ideia da deficiente cobertura da pneumologia a nível 
hospitalar, uma vez que, no Inquérito aos Hospitais, não aparece entre as 15 
especialidades com maior número de consultas realizadas. 

 

Quadro IV – Camas Hospitalares, por Região 

Região Camas oficiais 
Camas oficias/ 

1000 habitantes 
Camas Privadas 

Norte 7.934 2,19 3501 

Centro  6.148 2,72 1099 

A. M. Lisboa 7522 2,67 3625 

Alentejo 1359 1,85 309 

Algarve 1.022 2,29 158 

Açores 727 2,95 782 

Madeira 867 3,36 1000 

Fonte: Inquérito aos Hospitais 

 

O Quadro IV revela um número de camas hospitalares oficiais relativamente 
baixo, em relação à população servida, Essa realidade é mais evidente no 
Alentejo, mas é visível em todas as Regiões.  

Esta realidade talvez justifique o elevado número de camas privadas, que nas 
Regiões Norte e A. M. Lisboa, aumentam a oferta em cerca de 50% e na 
Madeira e Açores duplicam-na mesmo. 
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Quadro V – Distribuição dos Pneumologistas por Região 

Região Hospitais Oficiais 
Pneumologistas/ 

10.000 habitantes 
Hospitais Privados 

Norte 115 3,2 15 

Centro 83 3,60 10 

A.M. Lisboa 146 5,21 4 

Alentejo 10 1,36 0 

Algarve 12 2,72 1 

Açores 6 2,45 1 

Madeira 6 2,32 0 

 

Como se constata no Quadro V a distribuição de pneumologistas é 
claramente insuficiente para a população que servem e isso é 
particularmente evidente a sul do Tejo. 

Este deficit não é coberto pela oferta privada, ainda que os números referidos 
pequem certamente por defeito. Muitos pneumologistas provavelmente 
trabalharão nos dois sectores, o que dificulta  análise dos dados. 

Se formos um pouco mais longe na análise da distribuição dos 
pneumologistas por região (NUTS II/III) as assimetrias tornam-se ainda mais 
gritantes: 76,9 % dos pneumologistas estão nas áreas metropolitanas de 
Lisboa e Porto e em Coimbra: 

- Cávado ..........12 
- Ave ................  9 
- A.M. Porto ..... 67 (19,9%) 
- Douro ............   8 
- Centro Oeste . 10 
- R. Coimbra .... 42 (12,5%) 
- Leiria ..............  2 
- Beira Baixa ....  1 
- A.M. Lisboa ...150 (44,5%) 
- Alentejo ......... 10 
- Algarve .......... 13 
- Açores ...........   7 
- Madeira .........   6 
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Conhecida que é a importância da reabilitação nas doenças respiratórias 
crónicas, assunto a que voltaremos noutros capítulos, cabe aqui apenas uma 
pequena nota: com a especialidade de reabilitação ( seja de que tipo for) nos 
hospitais portugueses existem apenas 918 dos 36.994 enfermeiros que neles 
prestam serviço. Ou seja apenas 2,5 dos enfermeiros exercem essa 
especialidade, o que é um número gritantemente baixo. 

Também neste caso as assimetrias de distribuição são muito acentuadas. 

Distribuição de enfermeiros exercendo a especialidade de reabilitação 
nos hospitais: 

- Região Norte – 376 (10,38/10.000 habitantes) 
- Região Centro – 161 (7,12/!0,000 habitantes 
- A.M. Lisboa    - 276 (9,82/ 10.000 habitantes) 
- Alentejo -  47 ((6,4/ 10.000 habitantes) 
- Algarve – 19 ( 4,3/ 10.000 habitantes) 
- Açores – 20 ( 8,1/ 10.000 habitantes) 
- Madeira – 19 (7,36/ 10.000 habitantes) 

 

É certo que também os fisioterapeutas são peça importante na reabilitação 
respiratória, ainda que a quantificação da sua intervenção nesta área não 
seja disponibilizada. Também nesta especialidade a escassez de meios a 
nível de resposta hospitalar é grande, como se pode concluir dos dados 
seguintes. 

Distribuição dos técnicos de fisioterapia por Região: 

- Total – 1694  
- Região Norte – 375 (10,35/10.000 habitantes) 
- Região Centro – 248 (10,95/10.000 habitantes) 
- A.M. Lisboa – 503 (17,9/10.000 habitantes) 
- Alentejo – 77 (9,96/10.000 habitantes) 
- Algarve – 40 (9,07/10.000 habitantes) 
- Açores – 26 (6,50/10.000 habitantes) 
- Madeira – 31(12,01/10.000 habitantes)          

 





	  

 

  

11 Relatório do ONDR             51 

I Capítulo - Dados sobre  a Saúde Respiratória na Europa e em Portugal 

D – Internamentos por Doenças Respiratórias em Portugal em 2014 

 

 

 

António Carvalheira Santos1 

 

1. Resumo 

Considerámos avaliar o impacto nos internamentos hospitalares do SNS, 
bem como a sua representação por Regiões de Saúde, sexo e escalões 
etários nos anos de 2005 a 2014 das seguintes patologias respiratórias: 
Asma, DPOC, Pneumonia, Fibrose pulmonar, Neoplasia pleuropulmonar, 
Bronquiectasias e Fibrose Quística, Patologia Pleural, Gripe, Tuberculose e 
Insuficiência Respiratória.  

A Pneumonia e a Insuficiência respiratória são as patologias respiratórias de 
maior impacto nos internamentos ao longo dos anos.  

O total de internamentos tem diminuído nos anos em estudo, principalmente 
à custa dos internamentos cirúrgicos, mas os internamentos das patologias 
respiratórias avaliadas têm aumentado progressivamente. 

 

2. Introdução 

Considerámos avaliar o impacto nos internamentos hospitalares do SNS, 
bem como a sua representação por Regiões de Saúde, sexo e escalões 
etários nos anos de 2005 a 2014 das seguintes patologias respiratórias: 
Asma, DPOC, Pneumonia, Fibrose pulmonar, Neoplasia pleuropulmonar, 
Bronquiectasias e Fibrose quística, Patologia pleural, Gripe, Tuberculose e 
Insuficiência respiratória. 

Baseámo-nos para pesquisa nos códigos da ICD-9 e considerámos estes 
diagnósticos como diagnóstico principal. 

Tal como no ano anterior, excluímos outras patologias, que poderiam ser 
também avaliadas, como sejam as doenças da parede, nomeadamente a 
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obesidade mórbida, as doenças metabólicas congénitas, o tromboembolismo 
pulmonar (TEP) e a patologia do sono. Decidimos não inclui-las, porque os 
impactos destas patologias não são só respiratórios. 

Para efeitos de avaliação global associamos as Bronquiectasias com a 
Fibrose Quística, Patologia Pleural incluindo Pneumotórax, Derrame pleural e 
Empiema, Pneumonias virais com bacterianas e Neoplasias 
pleuropulmonares primárias com secundárias. 

 Para os escalões etários escolhemos: doentes com idade inferior a 18 anos, 
entre 18 e 39 anos, entre 40 e 64 anos, entre 65 e 79 anos e com idade igual 
ou superior a 80 anos. 

Outros parâmetros estudados: mortalidade e relação feminino/masculino. 

Finalmente avaliámos o impacto destas patologias no conjunto dos 
internamentos hospitalares e a sua evolução ao longo dos anos de 20054 a 
2014. 

 

3. Resultados  
 

3.1. Internamentos por Regiões 
 

3.1.1. Região do Algarve 

 

• Global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 172 180 210 198 175 197 156 158 130 102 
DPOC 229 116 198 189 248 217 232 244 224 249 
Pneumonia 1556 1540 1629 1683 2239 1986 1828 1818 1782 1788 
Fibroses  116 108 77 94 112 101 132 132 121 141 
Neoplasias 225 246 242 226 222 253 234 224 206 199 
Bronquiectasias  10 25 23 24 28 28 30 20 24 
Pleura 103 97 72 108 102 89 105 83 89 103 
Tuberculose 94 102 76 78 57 61 54 41 33 41 
Gripe 5  1  88 28 38 2 7 4 
Insuf. Resp. 490 601 682 682 731 727 821 951 1358 1309 
TOTAl 2990 3000 3212 3281 3998 3687 3628 3683 3970 3960 

Fig. 1 – Internamentos na Região do Algarve  
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 7 11 9 8 7 9 9 10 15 6 
DPOC 15 25 20 11 30 30 48 69 76 75 
Pneumonias 36 37 46 71 70 87 99 116 111 110 
Fibroses  6 13 8 10 6 14 12 8 8 8 
Neoplasias  2 1  2 3 6 2 1 8 
Bronquiectasias    1 3 2 1 4   
Pleura   1  1 2 1 1 4 2 
Tuberculose  2 4 1 1 1 2 3 3 4 
Gripe      8 10  5 2 
Insuf. Resp. 99 169 154 187 223 299 327 453 597 533 
TOTAl 163 259 243 289 343 455 515 666 820 748 

Fig. 2 – Internamentos com ventilação mecânica na  Região do Algarve 

 

Na Região do Algarve verificamos, que de 2005 a 2009 há um aumento 
progressivo no número total de internamentos, nos últimos dois anos 
estabilizaram em mais de 3900 episódios.  

Verifica-se um aumento progressivo na prescrição da ventilação mecânica na 
DPOC, Pneumonias e Insuficiência Respiratória.  

 

3.1.2. Região do Alentejo 

• Global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 41 78 88 93 65 60 63 71 93 88 
DPOC 351 342 310 396 384 330 274 281 264 256 
Pneumonias 1613 1377 1444 1900 1931 1840 1871 2045 2081 2090 
Fibroses  67 70 76 93 79 85 92 91 87 84 
Neoplasias 257 242 194 189 199 224 222 214 191 217 
Bronquiectasias  8 15 10 5 3 4 6 13 4 
Pleura 82 85 79 66 80 74 88 77 107 91 
Tuberculose 77 50 24 52 39 49 37 39 27 36 
Gripe 9 3 9 5 45 13 18 1 6 11 
Insuf. Resp. 528 408 409 781 874 927 860 795 1058 946 
TOTAl 3025 2908 2648 3585 3781 3605 3529 3620 3927 3833 

Fig. 3 – Internamentos na Região do Alentejo  
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 1 2 3 2 2 1 3 3 4 6 
DPOC 33 27 25 32 40 43 23 43 40 43 
Pneumonias 44 33 42 64 53 78 78 122 133 129 
Fibroses  2 2 3 8 6 8 4 9 12 16 
Neoplasias 1 3 2 1 1 1 4 2 2 6 
Bronquiectasias   2 2       
Pleura 2 1 1  1 1 3 1  3 
Tuberculose  2 1 2 1 5    2 
Gripe     1 1 5   4 
Insuf. Resp. 153 146 122 251 246 303 283 337 440 478 
TOTAl 236 216 201 362 351 441 403 517 631 687 

Fig.4 – Internamentos com ventilação mecânica na Região do Alentejo 

 

Na Região do Alentejo verificamos, que os internamentos respiratórios 
tendem a aumentar.  

Os doentes internados e submetidos a ventilação mecânica triplicam, com 
destaque na prescrição na DPOC, Pneumonias e Insuficiência Respiratória. 

 

3.1.3. Região de Lisboa e Vale do Tejo  

• Global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 798 980 1029 1083 1078 1153 981 1020 967 768 
DPOC 4318 3501 2930 3367 2855 2974 3308 2760 2339 2235 
Pneumonias 13835 12756 11975 13212 14022 14887 15258 15421 14644 15250 
Fibroses  952 944 652 751 787 808 1055 1086 1142 1234 
Neoplasias 2741 2679 2419 2449 2515 2525 2886 2638 2490 2407 
Bronquiectasias 45 146 260 261 212 227 262 328 290 282 
Pleura 1214 1219 1137 1088 1121 1223 1145 1180 1210 1182 
Tuberculose 1089 973 646 627 573 573 564 556 456 432 
Gripe 65 32 38 48 1264 130 271 68 183 244 
Insuf. Resp. 10122 9908 11169 12375 11417 12000 14276 14440 13407 14231 
TOTAl 35179 33138 32255 35261 35844 36500 40006 39499 37128 38265 

Fig. 5 – Internamentos na Região de Lisboa e Vale do Tejo 
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 33 34 47 39 38 49 60 73 40 60 
DPOC 503 511 513 595 414 516 746 887 602 669 
Pneumonias 753 701 739 800 826 953 1202 1436 1282 1545 
Fibroses  83 97 91 90 92 109 146 157 146 174 
Neoplasias 71 59 69 79 93 97 102 102 111 100 
Bronquiectasias 3 13 23 28 35 40 50 62 46 55 
Pleura 20 10 15 24 15 21 15 36 27 25 
Tuberculose 14 11 6 16 15 15 22 73 24 19 
Gripe 4    36 22 42 5 35 42 
Insuf. Resp. 2884 2949 3245 3730 3418 3872 4874 6165 5534 5176 
TOTAl 4368 4385 4748 5401 4982 5694 7259 8996 7847 7865 

Fig. 6 – Internamentos com ventilação mecânica na Região de Lisboa e Vale 
do Tejo 

 

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo verificamos, que, entre 2005 e 2014, há 
um aumento de 9% de internamentos e, quando consideramos os doentes 
ventilados o aumento é significativo, nomeadamente quando o diagnóstico é 
de Pneumonias, DPOC, Fibroses Pulmonares, Neoplasias e naturalmente na 
Insuficiência Respiratória. 

O recurso à ventilação mecânica é particularmente relevante na DPOC e 
Insuficiência respiratória. 

 

3.1.4. Região do Centro  

• Global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 515 727 807 648 686 683 688 727 718 876 
DPOC 3722 2927 2680 2274 2296 2042 2009 2003 1826 1592 
Pneumonias 12951 11116 11056 9859 10940 10437 10826 10808 10442 10275 
Fibroses  692 732 633 544 588 643 624 602 689 778 
Neoplasias 1539 1485 1350 1257 1278 1268 1395 1277 1326 1297 
Bronquiectasias 15 93 161 147 150 172 201 191 223 189 
Pleura 762 776 787 672 662 657 684 689 669 785 
Tuberculose 470 340 207 165 188 174 141 147 166 132 
Gripe 315 149 91 41 522 97 158 105 137 171 
Insuf. Resp. 7330 7215 7898 7605 8105 7927 8857 9964 9923 11733 
TOTAl 28311 25560 25670 23212 25415 24100 25581 27514 26119 2787 

Fig. 7 – Internamentos na Região Centro 
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 11 15 21 18 19 28 35 47 47 60 
DPOC 247 225 194 183 195 187 181 244 286 275 
Pneumonias 246 340 384 333 366 447 550 469 513 524 
Fibroses  16 38 23 19 27 33 46 30 45 59 
Neoplasias 10 6 10 13 26 32 21 32 35 18 
Bronquiectasias 3 4 10 10 9 14 18 24 33 41 
Pleura 3 4 4 1 4 2 5 8 8 5 
Tuberculose  4  3  6 1 2 2 3 
Gripe 2    26 31 33 10 19 32 
Insuf. Resp. 959 1103 1274 1258 1397 1512 1557 1777 2091 2330 
TOTAl 1497 1739 1910 1838 2069 2292 2417 2343 3079 3347 

Fig. 8 – Internamentos com ventilação mecânica na Região do Centro 

 

Na Região do Centro verificamos, que o número de internamentos, com as 
patologias em estudo, tem-se mantido com pequena variação ao longo dos 
anos, excepto no caso da Tuberculose, que tem diminuído e na Insuficiência 
Respiratória, que tem aumentado de forma relevante. 

Os episódios de doentes internados submetidos a ventilação mecânica 
aumentaram  nas Pneumonias e Insuficiência Respiratória. 

 

3.1.5. Região Norte  

• Global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 410 528 723 789 756 801 742 861 772 816 
DPOC 4421 3623 3827 3882 4161 4398 4166 3679 3586 3786 
Pneumonias 12214 10935 12437 12211 14413 13430 13698 13183 12797 13055 
Fibroses  713 709 711 819 817 1190 1260 1395 1576 1565 
Neoplasias 1916 1756 1754 1849 1853 1902 1952 1979 2237 2158 
Bronquiectasias 29 147 235 279 301 371 428 567 565 534 
Pleura 1116 1148 1109 1188 1157 1175 1141 1213 1188 1287 
Tuberculose 839 719 518 462 471 362 387 353 358 272 
Gripe 188 97 112 111 916 139 187 119 171 254 
Insuf. Resp. 8141 7860 8842 9779 10825 10586 10573 11998 11952 11769 
TOTAl 29987 27522 30268 31369 35670 34354 34347 35347 35202 35496 

Fig. 9 – Internamentos na Região Norte  
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 15 13 15 27 28 43 44 56 36 46 
DPOC 387 447 412 393 516 689 801 897 793 925 
Pneumonias 391 371 429 406 513 599 748 786 814 877 
Fibroses  38 33 42 34 54 75 52 72 84 92 
Neoplasias 36 24 36 30 50 42 44 39 43 66 
Bronquiectasias 8 16 31 28 44 53 68 98 102 81 
Pleura 23 14 9 13 14 17 13 20 19 29 
Tuberculose 12 8 11 8 10 10 18 7 14 8 
Gripe   1 1 37 23 36 6 35 45 
Insuf. Resp. 981 1046 1287 1553 1878 2636 3589 4422 4825 5192 
TOTAl 1891 1972 2273 2493 3144 4187 5403 6403 6765 7361 

Fig. 10 – Internamentos com ventilação mecânica na Região Norte 

 

Na Região Norte constatamos, que, entre 2005 e 2009, houve aumento de 
internamentos nas patologias em estudo, mantendo valores semelhantes até 
2014.  

A Ventilação tem sido prescrita de forma crescente entre 2005 e 2014, tendo 
aumentado quatro vezes. 

 

 3.2. Evolução global dos internamentos  

• Global 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 1865 2415 2804 2712 2664 2720 2475 2781 2680 2650 
DPOC 11684 9236 9169 8771 8646 8366 8089 8967 8239 8118 
Pneumonias 40464 35932 37372 36967 41524 40127 40503 43275 41796 42458 
Fibroses  2249 2230 1927 1984 2071 2523 2717 3306 3615 3802 
Neoplasias 5497 5182 4876 4817 4788 4796 6212 6332 6365 6278 
Bronquiectasias 60 316 584 611 566 637 728 1122 1111 1033 
Pleura 2016 2076 1909 1823 1840 1874 1786 3242 3263 3448 
Tuberculose 2389 2030 1366 1266 1215 1082 1067 1136 1040 913 
Gripe 576 281 250 210 2731 317 545 295 504 684 
Insuf. Resp. 26611 25992 29000 31222 31952 32163 35387 38148 37698 39988 
TOTAl 93411 85690 89257 90383 97997 94885 98909 108604 106311 109372 

Fig. 11 – Internamentos globais 
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asma 67 75 95 94 94 130 151 189 142 179 
DPOC 1185 1235 1164 1214 1195 1465 1799 2140 1797 1987 
Pneumonias 1470 1482 1640 1674 1828 2164 2677 2929 2853 3185 
Fibroses  145 183 167 161 185 239 260 276 295 349 
Neoplasias 118 94 118 123 172 175 177 177 192 200 
Bronquiectasias 14 34 66 69 91 109 137 188 181 177 
Pleura 48 29 30 38 35 43 37 66 58 64 
Tuberculose 26 27 2 30 27 37 43 28 43 36 
Gripe 6  1 1 100 85 126 21 94 125 
Insuf. Resp. 5076 5413 6082 6979 7162 8618 10630 13174 13487 14666 
TOTAl 8155 8572 9365 10383 10889 13064 16037 21187 19142 20968 

Fig. 12 – Internamentos globais de doentes com ventilação mecânica 

 

Na avaliação ao longo dos anos verificamos que o número total de 
internamentos por doenças respiratórias aumenta 17% e os episódios de 
doentes submetidos a ventilação mecânica cresceu 257%.  

Quando avaliamos por patologias constatamos que contribuem para este 
aumento os internamentos por Pneumonias, Fibroses pulmonares, 
Neoplasias, Patologia Pleural e Insuficiência Respiratória.  

Em 2014, os internamentos por Tuberculose são 38% dos efectuados em 
2005. 

A Gripe aparece com pico em 2009, mantém valores relevantes em 2010, 
2011, 2013 e 2014. 

 

3.3. Evolução dos internamentos por Patologias 

Na avaliação por Patologias decidimos incluir os internamentos com Asma 
Brônquica, DPOC, Neoplasia, Pneumonia e Insuficiência respiratória em 
relação aos seguintes parâmetros: sexo, relação feminino/masculino, 
mortalidade geral, taxa de mortalidade e escalões etários identificados. 
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3.3.1.  Asma Brônquica  

• Global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Masculino 549 940 1213 1149 1165 1145 1033 1183 1118 1204 
Feminino 1316 1475 1591 1563 1499 1575 1442 1598 1562 1692 
Falecidos 24 14 13 16 14 16 17 22 16 19 
Fem/Masc 2.4 1.6 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
Taxa mortalidade 1.3% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0,6% 0.7% 
< 18 anos 5 719 1268 1247 1266 1291 1169 1325 1159 1285 
18-39 anos 395 383 362 296 334 312 260 295 308 325 
40-64 anos 684 630 577 545 544 599 537 575 593 606 
65-79 anos 611 513 439 449 375 358 332 418 419 418 
>79 anos 170 169 158 175 145 160 177 168 201 262 

Fig. 13 – Internamentos por Asma Brônquica 

 

• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Masculino 109 129 121 122 131 159 180 63 47 51 
Feminino 175 178 187 206 244 274 370 126 95 128 
Falecidos 65 77 59 50 75 80 94 10 9 9 
Fem/Masc 1.61 1.38 1.55 1.69 1.86 1.72 2.06 2.0 2.0 2.5 
Taxa mortalidade 22.9% 25.1% 19.2% 15.3% 20.0% 18.5% 17.1% 5.3% 6.3% 5.0% 
< 18 anos 2 6 9 11 16 24 13 6 3 6 
18-39 anos 48 30 34 41 39 41 50 20 12 23 
40-64 anos 100 89 115 105 101 129 136 63 53 55 
65-79 anos 96 109 109 113 137 123 153 70 56 58 
>79 anos 17 36 47 47 38 68 69 30 18 37 

Fig. 14 – Internamentos por Asma Brônquica e com ventilação mecânica 

 

Verificamos que os internamentos com Asma na globalidade apresentam um 
aumento ao longo dos anos em doentes do sexo masculino e em idade 
pediátrica, podendo estar relacionado com uma melhor definição do 
Diagnóstico Principal. 

Os doentes submetidos a ventilação mecânica têm uma redução em todos os 
grupos etários. 

A mortalidade global tem um pico de 1.3% em 2005 e depois com valores 
baixos. Já quando se avalia a mortalidade dos doentes submetidos a 
ventilação mecânica verificamos que esta reduz-se significativamente desde 
2012.  
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3.3.2. DPOC  

• Global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Masculino 7770 6140 6109 5762 5685 5529 5417 5813 5411 5206 
Feminino 3914 3096 3060 3009 2957 2837 2672 3154 2838 2912 
Falecidos 1132 796 686 661 709 633 600 714 617 618 
Fem/Masc 0.5 0.5 0.5 0.52 0.52 0.51 0.49 0.54 0.52 0.56 
Taxa mortalidade 9.7% 8.6% 7.5% 7.5% 8.2% 7.6% 7.4% 8.0% 7.5% 7.6% 
< 18 anos 49 31 29 32 37 32 14 4 28 19 
18-39 anos 65 51 56 58 62 44 37 15 58 50 
40-64 anos 2165 1711 1671 1623 1565 1503 1608 1299 1534 1578 
65-79 anos 6013 4645 4598 4160 3994 3858 3568 3836 3440 3384 
>79 anos 3392 2798 2815 2898 2984 2929 2862 3450 3189 3087 

Fig. 15 – Internamentos por DPOC 

 

• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Masculino 854 872 841 857 831 1036 1291 1510 1272 1332 
Feminino 331 363 323 357 364 429 508 630 525 655 
Falecidos 201 175 151 160 171 177 208 257 199 248 
Fem/Masc 0.39 0.42 0.38 0.42 0.44 0.41 0.39 0.42 0.41 0.49 
Taxa mortalidade 17% 14.2% 12.9% 13.2% 14.3% 12.1% 11.6% 12.0% 11.1% 12.5% 
< 18 anos 2 4 2 2 9 6 3 4 10 2 
18-39 anos 5 13 9 5 8 4 9 9 4 4 
40-64 anos 284 289 201 273 253 313 455 459 422 450 
65-79 anos 706 694 677 659 632 734 851 1006 816 909 
>79 anos 188 235 209 275 293 408 481 662 545 622 

Fig. 16 – Internamentos por DPOC com ventilação mecânica  

 

Os internamentos com DPOC são maioritariamente do sexo masculino.  

Verificamos que os internamentos com DPOC têm tido um número sem 
variações muito acentuadas.  

A mortalidade tem pequenas variações ao longo dos anos. 

Nos doentes submetidos a ventilação mecânica há um aumento ao longo dos 
anos em ambos os sexos e nos grupos etários maiores de 39 anos, 
traduzindo seguramente uma maior indicação e utilização da ventilação 
mecânica nas agudizações destes doentes.  

Tem havido ao longo dos anos uma cada vez maior utilização da ventilação 
mecânica para o tratamento das agudizações da DPOC. Em 2005, houve 
prescrição de em 10.1% dos internamentos, tendo passado para 24.5% em 
2014. 
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A mortalidade nos internamentos de doentes submetidos a ventilação 
mecânica tem-se mantido cerca dos 12% desde 2010, o que significa uma 
maior utilização e um melhor resultado.  

 

3.3.3.  Neoplasias Pleuropulmonares 

• Global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Masculino 4132 3863 3540 3484 3572 3487 3504 4552 4641 4553 
Feminino 1365 1319 1336 1333 1216 1309 1408 1741 1809 1727 
Falecidos 2148 2049 1830 1795 1722 1832 1844 1821 1968 1887 
Fem/Masc 0.35 0.34 0.38 0.38 0.34 0.38 0.40 0.38 0.42 0.38 
Taxa mortalidade 39.1% 39.5% 37.5% 37.3% 36.0% 38.2% 37.5% 28.9% 30.5% 30.0% 
< 18 anos 6 3 1 2 9 10 2 7 11 9 
18-39 anos 104 92 86 82 106 85 52 111 82 102 
40-64 anos 2212 2126 2056 1937 2044 1932 2081 2670 2706 2502 
65-79 anos 2547 2343 2090 2168 2041 2128 2050 2719 2815 2815 
>79 anos 628 618 643 628 588 641 727 825 836 822 

Fig. 17 – Internamentos por Neoplasias  

 

• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Masculino 98 78 89 89 129 133 135 142 144 161 
Feminino 20 16 29 34 43 42 42 35 48 39 
Falecidos 66 50 82 69 91 92 98 98 122 113 
Fem/Masc 0.20 0.21 0.33 0.38 0.33 0.32 0.31 0.25 0.33 0.24 
Taxa mortalidade 55.9% 53.2% 69.5% 56.1% 52.9% 52.6% 55.4% 55.3% 63.5% 70.2% 
< 18 anos 4 1  4 8 2  4   
18-39 anos 7 2 4 4 4  3 3  4 
40-64 anos 39 31 41 43 72 54 68 51 62 73 
65-79 anos 62 52 59 55 77 97 93 96 101 85 
>79 anos 6 8 14 17 10 22 13 23 29 8 

Fig. 18 – Internamentos por Neoplasias  submetidos a ventilação mecânica 

 

Há uma variação irregular nos internamentos por Neoplasias 
Pleuropulmonares, ao longo dos anos em estudo, mas com uma tendência 
para aumento no sexo masculino e no sexo feminino. 

Como esperado, a percentagem de doentes submetidos a ventilação 
mecânica é reduzida. 
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As taxas de mortalidade são particularmente altas e semelhantes, tanto nos 
internamentos globais, mas principalmente nos submetidos a ventilação 
mecânica. 

 

3.3.4. Insuficiência Respiratória 

• Global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Masculino 15232 14388 16025 17176 17305 17367 18806 20094 19788 20577 
Feminino 12069 11603 12975 14046 15177 14796 18592 18074 17910 19368 
Falecidos 7003 6780 7296 8130 8134 8389 9226 9740 9752 9861 
< 18 anos 619 732 1008 1091 1176 1049 1161 1358 958 825 
18-39 anos 1093 1220 1477 1353 1506 1409 1453 1176 1113 1195 

40-64 anos 5064 5318 5816 6127 6526 6168 7346 7112 7017 7345 
65-79 anos 10645 10120 11026 11625 11341 11557 12163 13131 12944 13439 
>79 anos 8718 8602 9673 11026 11298 11980 13272 15391 15666 17141 
Fig. 19 – Internamentos por Insuficiência respiratória 

 

• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Masculino 3043 3235 3601 4117 4150 5071 6106 7452 7463 8072 
Feminino 2033 2178 2481 2862 3012 3547 4524 5722 6024 6594 
Falecidos 1919 1955 2211 2480 2722 3040 3452 4136 4410 4589 
Fem/Masc 40/60 40/60 41/59 41/59 42/58 41/59 43/57 43/57 45/55 45/55 
Total 5076 5413 6082 6979 7162 8618 10630 13174 13467 14666 
Taxa mortalidade 37,8% 36,1% 36,4% 35,5% 38,0% 35,3% 32,5% 31,4% 32,7% 31,3% 
< 18 anos 238 236 208 234 290 319 370 422 410 435 
Mortalidade 28 38 29 36 41 35 36 44 47 39 
Taxa 11,8% 16,1% 13,9% 15,4% 14,1% 11,0% 9,3% 10,4% 11,5% 9,0% 
18-39 anos 341 384 458 456 501 552 562 549 494 532 
Mortalidade 94 106 141 129 138 161 166 140 120 125 
Taxa 27,6% 27,6% 30,8% 28,3% 27,5% 29,2% 29,5% 25,5% 24,3% 23,5% 
40-64 anos 1520 1589 1744 1990 2056 2311 2913 3230 3341 3486 
Mortalidade 517 520 561 621 716 714 844 889 956 967 
Taxa 34,0% 32,7% 32,2% 31,2% 34,8% 30,9% 29,0% 27,5% 28,6% 27,7% 
65-79 anos 2206 2321 2583 2864 2840 3385 4111 5175 5226 5552 
Mortalidade 881 872 934 1054 1149 1255 1389 1615 1765 1790 

Taxa 39,9% 37,6% 36,2% 36,8% 40,5% 37,1% 33,8% 31,2% 33,8% 32,2% 
>79 anos 771 883 1089 1435 1475 2051 2674 3798 4016 4661 
Mortalidade 399 419 546 640 678 875 1017 1448 1522 1668 
Taxa 51,8% 47,5% 50,1% 44,6% 46,0% 42,7% 38,0% 38,1% 37,9% 35,8% 

Fig. 20 – Internamentos por Insuficiência respiratória com diagnóstico 
principal submetidos a ventilação mecânica. 
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Os episódios de internamento com Insuficiência respiratória tem aumentado 
em todos os anos avaliados, quer em doentes do sexo masculino, quer do 
sexo feminino. O aumento de 2005 para 2014  foi de 46%.                    

O aumento é particularmente relevante na faixa etária acima de 79 anos, que 
atinge os 97%. 

A  mortalidade é elevada, atingindo os 26% em vários anos. 

Nos doentes submetidos a ventilação mecânica regista-se um aumento 
significativo nos episódios de internamento nas idades superiores a 65 anos 
com taxas de mortalidade elevadas, mas que parecem diminuir nos últimos 
anos, o que demostra um melhor resultado nos doentes submetidos a 
ventilação mecânica. 

 

3.3.5. Pneumonia  

• Global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Masculino 24198 22155 22175 22307 24653 24022 24227 23140 22748 22932 
Feminino 19414 16842 17956 17525 20004 19271 19790 20135 18998 19526 
Falecidos 10179 8805 7769 8339 8854 9095 8929 9112 8706 7162 
Taxa mortalidade 23.3% 22.6% 19.4% 20.9% 19.8% 21.0% 20.3% 21.1% 20.9% 16.9% 
< 18 anos 126 1693 4975 4167 4599 3826 3736 3005 2772 3237 
18-39 anos 2216 2053 1915 1745 2087 1841 1909 1161 1019 1286 

40-64 anos 7090 6174 5857 5757 7261 6247 6621 5412 5399 5946 
65-79 anos 15495 12793 12128 11881 13064 12735 12609 12261 11394 11320 
>79 anos 18434 16284 15256 16282 17646 18634 19142 21436 21162 20669 

Fig. 21 – Internamentos por Pneumonia 
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Masculino 931 960 1033 1060 1119 1320 1606 1697 1645 1851 
Feminino 539 522 607 614 709 844 1071 1232 1208 1334 
Falecidos 537 542 616 626 712 779 973 1045 990 1048 
Fem/Masc 0.58 0.54 0.59 0.58 0.63 0.64 0.67 0.73 0.73 0.72 
Taxa mortalidade 36.5% 36.6% 37.6% 37.4% 38.9% 36.0% 36.3% 35.7% 34.7% 32.9% 
< 18 anos 87 56 65 76 96 104 88 141 115 106 
Mortalidade 2 4 6 4 6 4 3 5 8 4 
Taxa 2.3% 7.1% 9.2% 5.3% 6.2% 3.8% 3.4% 3.5% 7.0% 3.8% 
18-39 anos 97 80 102 95 123 90 103 79 55 90 
Mortalidade 20 17 26 19 27 21 30 14 9 13 
Taxa 20.6% 21.2% 25.5% 20.0% 22.0% 23.3% 29.1% 17.7% 14.5% 14.4% 
40-64 anos 393 415 427 424 497 485 616 537 572 645 
Mortalidade 112 130 127 130 170 136 189 148 140 156 
Taxa 28.5% 31.3% 29.7% 30.7% 34.2% 28.0% 30.7% 27.6% 24.5% 24.2% 
65-79 anos 601 595 690 630 687 833 965 1060 1029 1118 
Mortalidade 251 232 267 257 286 299 350 383 360 362 

Taxa 41.8% 39.0% 38.7% 38.7% 41.6% 35.9% 36.3% 36.1% 35.0% 32.4% 
>79 anos 292 336 356 449 425 652 905 1112 1082 1226 
Mortalidade 152 159 190 216 223 319 401 495 473 513 
Taxa 52.1% 47.3% 53.4% 48.1% 52.5% 48.9% 44.3% 44.5% 38.2% 41.8% 

Fig. 22 – Internamentos por Pneumonia como diagnóstico principal 
submetidos a ventilação mecânica 

• Doentes submetidos a ventilação mecânica com Pneumonia 
como comorbilidade ou complicação 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Masculino 1971 1998 1841 1840 2026 2068 2296 2533 2563 2702 
Feminino 1177 1067 918 1025 1107 1088 1218 1339 1393 1406 
Falecidos 1333 1265 1075 1195 1361 1315 1369 1540 1543 1604 
Fem/Masc 0.60 0.53 0.50 0.56 0.55 0.53 0.53 0.53 0.62 0.52 
Taxa mortalidade 42.3% 41.3% 39.0% 41.7% 43.4% 41.7% 39.0% 39.8% 39.0% 39.0% 
< 18 anos 126 128 111 138 143 121 173 169 170 189 
Mortalidade 19 26 20 23 19 11 18 21 14 17 
Taxa 15.1% 20.3% 18.0% 16.7% 13.3% 9.1% 10.4% 12.4% 8.2% 9.0% 
18-39 anos 313 273 284 320 298 320 274 260 232 244 
Mortalidade 61 85 68 79 68 88 65 50 48 50 
Taxa 19.5% 31.1% 23.9% 24.7% 22.8% 27.5% 23.7% 19.2% 20.7% 20.5% 
40-64 anos 952 972 870 866 993 973 1144 1093 1183 1142 
Mortalidade 359 341 292 312 368 329 374 347 377 337 
Taxa 37.7% 35.1% 33.6% 36.0% 37.1% 33.8% 32.7% 31.7% 31.9% 29.5% 
65-79 anos 1302 1212 1067 1080 1174 1181 1283 1450 1404 1493 
Mortalidade 626 541 474 519 611 566 586 648 608 679 
Taxa 48.1% 44.6% 44.4% 48.0% 52.0% 47.9% 45.7% 44.7% 43.3% 45.5% 
>79 anos 455 480 427 461 525 561 640 900 967 1040 
Mortalidade 268 272 221 262 295 321 326 474 496 521 
Taxa 58.9% 56.7% 47.9% 56.7% 56.2% 57.2% 50.9% 52.7% 51.3% 50.1% 

Fig. 23 – Internamentos com Pneumonias como comorbilidade ou 
complicação submetidos a ventilação mecânica 
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Verificamos que os internamentos por Pneumonias como diagnóstico 
principal apresentam valores elevados e constantes de 2005 a 2014. 

Os internamentos com Pneumonias como diagnóstico principal apresentam 
uma predominância de doentes do sexo masculino. 

 A mortalidade nos internamentos por Pneumonia é elevada, ronda os 20% e 
nas situações com necessidade de prescrição de ventilação mecânica este 
valor duplica. 

Nos doentes com Pneumonia como diagnóstico principal e submetidos a 
ventilação mecânica a taxa de mortalidade é superior a 36%. Quando 
avaliamos os doentes com Pneumonia como comorbilidade ou complicação 
ultrapassa os 40% e nos doentes com mais de 79 anos esta taxa é superior a 
50%. 

 

3.2. Evolução global dos internamentos  

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Cirúrgicos 35935

4 
36512

6 
34938

3 
35488

3 
34345

9 
33750

3 
33239

4 
32843

5 
32345

4 
30511

2 
Médicos 55838

3 
56786

5 
58940

6 
59367

0 
58665

2 
58724

5 
57348

1 
56935

7 
56299

6 
56724

7 
Med-cir 61/39 61/39 63/37 63/37 63/37 63/37 63/37 63/37 64/36 65/35 
Total 91773

7 
93299

1 
93878

9 
94855

3 
93011

1 
92474

8 
90587

5 
89779

2 
88645

0 
87235

9 
Mortal . tot. 60840 53408 45324 46928 47216 47019 46638 48358 48372 47721 
Taxa mortal 6,6% 5,7% 4,8% 4,9% 5,1% 5,1% 5,1% 5,4% 5,5% 5,5% 
Patologias 99505 91944 95559 96715 10469

5 
10231

1 
10699

6 
10875

7 
10631

1 
10957

7 
Taxa Pat. 10,8% 9,9% 10,2% 10,4% 11,3% 11,1% 11,8% 12,1% 12,0% 12,6% 
Mortal.pat. 20952 18840 18150 19413 19923 20743 21693 22648 19896 21866 
Tax Mort Pat 21,1% 20,5% 19,0% 20,1% 19,0% 20,3% 20,3% 20,8% 18,7% 20,0% 
Fig. 22 – Internamentos médicos, cirúrgicos e das patologias respiratórias 

 

Os Internamentos Cirúrgicos reduziram 8,5%, desde 2005 para 2014.  

Os Internamentos médicos têm tido uma pequena variação, mas em termos 
globais não têm tido alterações significativas. 

Os internamentos das patologias respiratórias estudadas apresentam valores 
sempre acima do aumento dos internamentos médicos. Aumentaram 10% 
nos 10 anos avaliados com taxa de mortalidade estabilizada nos 20%. 
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4. Conclusões finais: 

1. Os Internamentos Cirúrgicos reduziram 8,5%, enquanto os 
médicos estão estabilizados e os internamentos das 
patologias respiratórias estudadas tiveram aumentos 
progressivos sempre acima dos internamentos médicos. 

2. Os internamentos efectuados com doentes, que apresentavam 
como diagnóstico principal as doenças estudadas, sofreram 
um aumento ao longo dos anos de 2005 a 2014 em todas as 
Regiões de Saúde. 

3. Os internamentos com Asma Brônquica apresentam uma 
relação preponderante de doentes do sexo feminino.  

4. Os internamentos com DPOC têm diminuído ao longo dos 
anos, mas, quando consideramos a percentagem de doentes 
submetidos a ventilação mecânica, verificamos, que há um 
aumento progressivo na quantidade e na percentagem global, 
traduzindo alterações de indicação de prescrição. 

5. Os internamentos por neoplasia respiratória têm taxas 
elevadas de mortalidade, independentemente da utilização da 
ventilação mecânica, o que traduz o desvio para o ambulatório 
como forma predomínio de acompanhamento. 

6. Os internamentos por Pneumonias apresentam ao longo dos 
anos um aumento no número de internamentos, 
nomeadamente em doentes com idade de 80 ou superior.  

7. A Pneumonia é um factor importante de morbilidade e 
mortalidade, sendo a mortalidade cerca de 20%. 

8. Nos doentes internados e submetidos a ventilação mecânica, a 
mortalidade por Pneumonias é de cerca de 40% em média, 
com valores superiores a 50% na faixa etária dos doentes com 
mais de 79 anos, quer nas situações de Pneumonia como 
diagnóstico principal, quer como comorbilidade ou 
complicação. 

9. Os internamentos por Tuberculose têm diminuído 
constantemente desde 2005. 

10. Os internamentos com o diagnóstico de Insuficiência 
respiratória aumentaram desde 2005.  
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I Capítulo - Dados sobre  a Saúde Respiratória na Europa e em Portugal 

E – Resposta às Doenças Respiratórias  no ambulatório em 2014 

 

 

 

Comecemos por analisar alguns dados referentes às Consultas Externas 
Hospitalares de Pneumologia referenciadas nas Estatísticas de Saúde de 
2013, publicadas em 2015, pelo INE. 

 

Quadro I – Consultas Externas Hospitalares (Oficiais e Privados) 

Região Total Consultas Total Consultas 
Área Medicina 

Total Consultas 
Pneumologia 

Portugal 17.564.894 
!,75/ano/habitante 

9.720.002 (55,3%) 
0,97/ano/habitante 

426.896 (4,4%) 
0,04/ano/habitante 

Norte 6.694.143 
1,84/ano/habitante 

3.655.764 (54,6%) 
1,01/ano/habitante 

139.991(3,8%) 
0,04/ano/habitante 

Centro 3.179.983 
1,40/ano/habitante 

1.761.930 (55,4%) 
0,77/ano/habitante 

85.966 (5,1%) 
0,04/ano/habitante 

A.M.Lisboa 

 

5.947888 
2,11/ano/habitante 

3 .300.176 (55,4%) 
1,17/ano/habitante 

234.480 (7,1%) 
0,08/ano/habitante 

Alentejo 

 

679.570 
0,92/ano/habitante 

372.089 (54,8%) 
0,50/ano/habitante 

19646 (5,3%) 
0.05/ano/habitante 

Algarve 

 

460.186 
1,08/ano/habitante 

200.166 (43,5%) 
0,45/ano/habitante 

10152 (5,1%) 
0,02 /ano/habitante 

Açores 

 

289.645 
1,17/ano/habitante 

180.293 (62,2%) 
0,73/ano/habitante 

7.578 (4,2%) 
0,03/ano/habitante 

Madeira 

 

313.479 
1,21/ano/habitante 

174.814 (55,8%) 
0,67/ano/habitante 

8.722 (5,0%) 
0,03/ano/habitante 
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Este quadro mostra um baixo número de consultas hospitalares por ano e 
habitante, ficando abaixo da média nacional (1,75/ano/habitante), todas as 
Regiões a sul do Tejo. Essa queda é sobretudo notória no Alentejo e Algarve. 

Em todas as Regiões predominam as consultas das áreas da Medicina, que 
representam mais de 50% em todas elas, excepto no Algarve (43,5%). 

De salientar que as Consultas hospitalares de Pneumologia representam 
apenas menos de 5% das consultas das especialidades médicas. Exceção 
apenas na área Metropolitana de Lisboa, onde representam 7%. 

Tendo em vista o facto dos internamentos hospitalares  por doenças do foro 
respiratório constituírem mais de 12% dos internamentos  da área da 
medicina, esta realidade sugere um insuficiente capacidade de resposta da 
Pneumologia no seguimento em ambulatório dos doentes respiratórios. 

 

Quadro II – Consultas Externas Hospitalares por tipo de Hospital (Oficial  
ou Privado) 

 

Região 

Total Consultas Consultas Área 
Médica 

Consultas 
Pneumologia 

Oficial Privado Oficial Privado Oficial  Privado 

Portugal 12.448.308 5.116.586 
29,1% 

7.205.353 2.504649 
25,8% 

364947 61949 
14,5% 

Norte 6.694.143 2.108171 
24,0%                                                           

3.655.764 1.077.300 
22,8% 

139.941 23903 
14,6% 

Centro 3.179.983 652349 
17,0% 

1.420.922 329.253 
18,8% 

85.966 8.964 
9,4% 

A.M.Lisboa 5.947.888 2.049.372 
25,6% 

3.300.176 959.187 
22,5% 

154.066 27.146 
15,0% 

Alentejo 679.570 89.078 
11.6% 

372.089 40.246 
9,8% 

19.646 290 
1,5% 

Algarve 460.186 146.555 
24,5% 

264.886 64.720 
19,6% 

10.927 775 
6,6% 

Açores 289.645 1.658 
0,6% 

180.293 1.554 
0.9% 

7.578 0 
0% 

Madeira 313.479 69.403 
18,1% 

174.864 32.149 
15,5% 

8.722 871 
9,1% 
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O Quadro anterior demonstra que atualmente o peso das consultas de 
especialidade em Hospitais privados é significativo, representando 29,1% da 
totalidade das consultas. 

Pelo Quadro podemos verificar de que, ao contrário do que acontece nos 
hospitais públicos a maior percentagem das consultas  não são da área das 
especialidades médicas. 

No que concerne á Pneumologia, ainda que 61.949 seja um número 
significativo de consultas, a verdade é que não representa mais de 14,5% 
das totalidade das consultas hospitalares da Especialidade. Mais,  é nas 
regiões com menor resposta a nível do SNS ,que a resposta privada também 
é menor, não contribuindo pois, de forma significativa, para uma melhoria da 
cobertura pneumológica nas zonas mais carenciadas. 

 

Quadro III - Distribuição das Consultas de Pneumologia por Região 
Geográfica (NUTS II/III) 

- Cávado ......................... 18062 
- Ave................................   7043 
- A.M.Porto .....................  89021 (23,8%) 
- Alto Tâmega ................        37 
- Douro ...........................    8177 
- Centro Oeste ................   8167 
- R. Coimbra ................... 34279 (9,2%) 
- Leiria ............................   3356 
- Beira Baixa ..................    1704 
- A.M. Lisboa .................154066 (41,2%) 
- Alentejo Litoral ............   19646 
- Baixo Alentejo .............     3279 
- Algarve ........................   10927 
- Açores .........................     7258 
- Madeira .......................      8722 

 

Este Quadro é bem demonstrativo da assimetria da resposta em termos de 
consultas de pneumologia e espelha a realidade de que essa cobertura é 
escassa ou nula em muitas regiões geográficas. 

Assim realizaram-se 41,2% na Área Metropolitana de Lisboa, 23,8% na Área 
Metropolitana do Porto e 9,2% na Região de Coimbra. Ou seja, cerca de 75% 
das consultas (74,2%) realizaram-se nessas três áreas. 
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Claro que uma grande parte da resposta em ambulatório às doenças 
respiratórias deve ser dada nos Centros de Saúde. Infelizmente não temos 
dados que nos permitam aferir da atividade dessas unidades de saúde 
dedicada aos problemas respiratório, mas certamente que será muita. De 
qualquer forma importa que a acessibilidade dos cidadãos aos cuidados 
primários seja a melhor, para que a resposta aos problemas respiratórios das 
populações seja a mais adequada. 

 

Quadro IV – Distribuição dos Centros de Saúde por 100.000 habitantes, 
segundo existência de Serviço de urgência Básica ou Serviço de 

Atendimento Permanente 

 

 

Como se pode verificar no quadro a distribuição é bastante heterogénea, 
para além do dado conhecido de que mais de 1,4 milhões de portugueses 
não tem médico de família, o que, obviamente dificulta  acessibilidade. E a 
resposta atempada. 

Com a reforma dos cuidados primários outras Unidades têm surgido, muitas 
vezes com melhoria da resposta aso utentes. Urge que consigamos obter 
dados que nos deem indicação segura sobre o real impacto no 
acompanhamento dos doentes respiratórios. Como veremos noutros 
capítulos há fortes indícios de que, apesar de reais progressos, continua a 
haver subdiagnóstico e subtratamento de patologias tão relevantes como a 
Asma e a DPOC. 
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Quadro V – Unidades de Saúde Familiar, Unidades de Cuidados de 
Saúde Personalizados e Unidades de Cuidados Comunitários, por 

Centro de Saúde 
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I Capítulo - Dados sobre  a Saúde Respiratória na Europa e em Portugal 

F – Mortalidade por Doenças Respiratórias em Portugal em 2013 

 

 

 

 

No momento da elaboração deste Relatório (Março de 2016), os últimos 
dados oficiais divulgados pelo INE referem-se a 2013. São dados  
consolidados e é com base neles que poderemos tirar conclusões sobre a 
tendência evolutiva da mortalidade por doenças respiratórias. 

O peso da mortalidade por doenças respiratórias tem de ser avaliado no 
enquadramento da mortalidade global. Na mortalidade global, a Taxa Bruta 
de Mortalidade, isto é, o número médio anual de mortes por 1000 habitantes, 
é significativamente influenciado pela distribuição etária da população. Em 
muitos países desenvolvidos, esta taxa tem mostrado tendência a estabilizar, 
ou mesmo a aumentar, como consequência do envelhecimento da população 
e da diminuição da fecundidade, não obstante ter havido declínio da 
mortalidade em todas as idades. É o que tem vindo a suceder em Portugal: 

 

Quadro I – Taxas de mortalidade bruta em Portugal  nos últimos 10 anos 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

10,4 9,7 10,2 9,7 9.8 9,9 10,0 9,7 10,2 10,2 

                             Fonte: INE 

 

Dado favorável, indicativo da saúde da população, é o aumento consistente 
da esperança de vida à nascença. Todavia este realidade acarreta o 
envelhecimento da população, influindo na prevalência das doenças crónicas, 
nomeadamente as respiratórias e acarretando uma sobrecarga dos sistemas 
de saúde. Haverá que encontrar respostas a esta situação. 
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Quadro II – Esperança média de vida à nascença – Evolução em 10 anos 

Ano Total Masculino  Feminino 

2004 77,7 74,4 80,9 

2005 78,2 74,8 81,3 

2006 78,5 75,2 81,6 

2007 78,7 75,5 81,8 

2008 78,9 75,8 81,9 

2009 79,3 76,2 82,2 

2010 79,6 76,5 82,4 

2011 79,8 76,7 82,6 

2012 80,0 76,9 82,8 

2013 80,2 77,2 83,0 

Fonte INE, PORDATA 

Nestes dez anos houve um aumento da esperança média de vida de 2,5 
anos, para ambos os sexos, sendo de 2,8 anos para os homens e de 2,1 
anos para as mulheres. 

Quadro III – Esperança de vida aos 65 anos – Evolução em 10 anos 

Ano Total Homens Mulheres 

2004 17,6 15,7 19,1 

2005 17,9 16,0 19,4 

2006 18,1 16,2 19,6 

2007 18,2 16,4 19,7 

2008 18,3 16,5 19,7 

2009 18,6 16,7 20,0 

2010 18,8 16,9 20,2 

2011 18,8 16,9 20,2 

2012 19,0 17,1 20,4 

2013 19,1 17,2 20,6 

Fonte, INE, PORDATA 
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O Quadro III reforça ainda mais a noção do peso da população com mais de 
65 anos, idade em que a prevalência e gravidade das doenças respiratórias 
aumenta significativamente. 

Em 2013 ocorreram 106.876 óbitos em Portugal, o que significa uma 
diminuição de 1% em relação a 2012. Os óbitos por doença representaram 
94,4% da totalidade dos óbitos. 

 

 

Quadro IV – Distribuição dos óbitos por grupos de causas 

 

Fonte: Estatísticas de Saúde 2013, INE, 2015 

 

No Quadro IV podemos verificar que as doenças respiratórias são a 3ª causa 
de morte em Portugal, responsáveis por 11,8% dos óbitos. Contudo se 
somarmos os 4,1% dos óbitos por tumores malignos da laringe, traqueia, 
brônquios e pulmões, então as doenças respiratórias serão responsáveis por 
15,9% dos óbitos. 

Entre a mortalidade por doenças respiratórias inclui-se a pneumonia que 
causando 5.935 mortes foi responsável por 5,6% dos óbitos. 
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Já os tumores malignos do aparelho respiratório são os responsáveis por 
maior mortalidade por cancro (16,7 dos óbitos por cancro) e, com atrás 
referido foram responsáveis por 4,1% de todos os óbitos. 

Como podemos verificar no Quadro V a mortalidade por doença é maior nos 
meses de inverno, para o conjunto das doenças. Esta realidade é também 
verdadeira para o conjunto das doenças respiratórias, como veremos mais 
adiante, e o peso da mortalidade relacionada com as pneumonias e a gripe, 
tem influência significativa na evolução da mortalidade sazonal , por doença. 

 

 

Quadro V – Evolução mensal da mortalidade por doença 
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Quadro VI – Mortalidade por causa respiratória (Fonte: Estatísticas de Saúde 2013, INE 
2015) 

 

 

Este Quadro mostra oscilações na mortalidade ao longo dos anos, mas 
permite encontrar tendências. A primeira é que a mortalidade global por 
doença se encontra estabilizada, ao longo deste período de 9 anos. 

Inversamente há uma clara tendência para aumento da mortalidade por 
doenças respiratórias, que persiste ao longo do período (+1,8%). Esta 
mortalidade é sobretudo influenciada pela mortalidade por pneumonia, que 
aumentou 27,7% em 9 anos. Pelo contrário a mortalidade por doenças 
crónicas das Vias aéreas parece estar estabilizada. 

Outro ponto de salientar é o constante aumento da mortalidade por tumores 
malignos do aparelho respiratório, que aumentaram 20,5% em  anos.  

As Pneumonias e o  Cancro do  Pulmão devem pois ser duas das principais 
preocupações da Pneumologia portuguesa. 

Em 2012 os dados foram particularmente maus, devendo ser procuradas 
razões para o facto, já que a ligeira correção em 2013 sugere um fenómeno 
episódico. 

Causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Δ 

Todas 107.839 102.362 103.888 104.768 104.964 106242 103.203 107.969 106.876 -0,99% 

D. Resp. s/ 
cancro 

11.299 11.512 19.967 11.580 12.202 11.792 11.930 13.908 12.627 + 11,8% 

Pneumonia 4.648 5.045 4.610 4.610 5.145 5.059 5,426 6.795 5.935 +27,7% 

D. Cr. V. 
Aéreas 

2.832 2.278 2.639 2.608 2.859 2.743 2.635 2.936 2.720 - 0,96% 

Asma 112 84 102 109 104 129 122 144 122 + 8,9% 

Cancro 3.599 3.577 3.771 3.681 3.833 4.046 4.077 4.012 4.336 + 21,3% 

Tub.Pul. 286 226 258 237 251 205 211 208 211 -26,2% 

Gripe 13 20 15 32 8 13 0 43 25 + 92,3% 
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Quadro VII – Mortalidade por Doenças Respiratórias Distribuída por 
meses 

 

O Quadro VII confirma que , também para as doenças respiratórias, a 
mortalidade é maior nos meses de Inverno e que isso é verdadeiro, quer para 
o conjunto das doenças respiratórias, quer para as pneumonias, doenças 
crónicas das vias aéreas e mesmo cancro. 

 

Quadro VIII – Mortalidade por Doenças Respiratórias, por Grupo etário 
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Este quadro é demonstrativo de que a mortalidade por doenças respiratórias 
atinge sobretudo os indivíduos com mais de 70 anos, sendo pois difícil 
inverter a tendência para uma manutenção ou agravamento, tendo em conta 
o envelhecimento da população. 

Todavia é de realçar que, particularmente em relação ao cancro do pulmão, 
um número significativo de óbitos ocorrem antes dos  70 anos, condicionado 
acentuada perda de anos de vida. 

 

Quadro IX – Mortalidade por doença Respiratória por sexo 

   

 

No quadro IX verificamos que a mortalidade por doenças respiratórias é 
maior no sexo masculino do que no feminino e que essa realidade é 
particularmente evidente no cancro e nas doenças crónicas das vias aéreas. 
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Quadro X –Óbitos por Doenças Respiratórias, por 100.000 habitantes, 
por Região Geográfica (2013) 

Região Cancro Tuberculose D. Ap. Resp Pneumonia D. Cro. Vias 
Aéreas 

Norte 40,5 2,07 104,01 41,97 27,14 

A.M. Porto 47,64 2,72 93,40 35,70 23,65 

Centro 34,37 1,72 153,31 80,68 29,78 

A.M. Lisboa 46,56 2,38 94,09 43,57 20.18 

Alentejo 41,2 1,77 176,39 82,94 29,87 

Algarve 47,84 3,17 121,54 70,74 48,07 

Açores  64,22 0,40 135,36 193,90 45,12 

Madeira 39,53 0,77 54,65 115,89 43,79 

 

 

Como vemos existem acentuadas assimetrias regionais, cujas causas é 
urgente analisar. Os Açores emergem como a região com piores indicadores, 
tanto em mortalidade por doenças respiratórias, como em mortalidade por 
cancro do pulmão, apenas sendo de salientar a baixa mortalidade por 
tuberculose. 

Na Madeira, como dado negativo, de realçara a elevada mortalidade por 
pneumonia. 

O Alentejo é outra região com maus indicadores em mortalidade por doenças 
respiratórias, na sua globalidade. 

Em relação à tuberculose saliente-se a elevada mortalidade por esta doença, 
verificada no Algarve e nas Regiões Metropolitanas de Lisboa e do Porto. 

Na Região Centro de salientar a elevada mortalidade por doença respiratória, 
a segunda mais elevada do país. 
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II CAPÍTULO 

Determinantes da Saúde Respiratória 
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II Capítulo – Determinantes da saúde respiratória 

A – Ambiente e Saúde Respiratória 

 

 

 

Em Relatório publicado em 30 de Novembro de 2015 pela European 
Environment Agency: Air Quality in Europe – 2015 Report é mais uma vez 
salientado o papel nefasto da poluição atmosférica na saúde das populações, 
tema sobre o qual a Fundação Portuguesa do Pulmão tem chamado 
frequentemente a atenção.      

De facto cada vez é mais reconhecido o impacto da poluição atmosférica 
responsabilizável anualmente pela morte prematura de 491.000 europeus. 

As doenças cardíacas e os Acidentes Vasculares Cerebrais são as causas 
mais frequentes de mortes prematuras relacionáveis com a poluição 
atmosférica, logo seguidas pelas doenças respiratórias. 

Além de causar morte prematura a poluição atmosférica é responsável pelo 
aumento da incidência de muitas doenças, nomeadamente as respiratórias, 
as cardíacas e os cancros. 

Aliás a poluição atmosférica no conjunto dos fatores que a condicionam e , 
em particular, na concentração de partículas inaláveis, foi recentemente 
classificada como carcinogénea (IARC, 2013). 

Em Portugal o ar que respiramos é, na maioria dos locais e dos dias, de boa 
qualidade. Contudo esta situação não é uniforme. 

Isso acontece em relação aos dois principais poluentes com influência no 
aparelho respiratório: as partículas inaláveis e o ozono. 

Em relação às partículas inaláveis (PM 10, partículas inferiores a 10 micra de 
diâmetro) a média em Portugal é abaixo dos 10 µg/m3, mas excede o limiar 
dos 50 µg/m3 em diversas estações das áreas da Grande Lisboa e Douro 
Litoral. 

Também em relação ao ozono o limiar entre os 120 e os 140 microgramas foi 
excedido em algumas estações, nomeadamente Grande Lisboa, Península 
de Setúbal, Sines e Interior Norte. 

Temos vindo a melhorar, graças ao implemento do recurso ás energias 
renováveis e a medidas de restrição de tráfego, mas ainda poderemos fazer 
muito mais. 



	  

 
86            11 Relatório do ONDR 

Em Portugal a poluição atmosférica é responsável anualmente pela 
perda de 69.100 anos de vida, ou seja 617 anos de vida perdidos por cada 
100.000 habitantes, o que é de facto um número impressionante, ainda que 
bastante inferior à media da União Europeia , que é de 1097 anos perdidos 
por cada 100.000 habitantes. Este dado sublinha o sermos um país com 
níveis de poluição relativamente baixos. 

Quanto a mortes prematuras a poluição é, em Portugal responsável 
anualmente por 6190 mortes, ou seja cerca de 6% do total de óbitos e quase 
dez vezes o número de mortes por acidentes de viação. Políticas de redução 
da poluição atmosférica são pois bem necessárias para que este problema 
possa ser minimizado. 

Realce-se ainda o facto da poluição atmosférica não respeitar fronteiras e ser 
a principal causa das alterações climáticas que já se começam a fazer sentir 
e que têm enorme impacto na mortalidade e na morbilidade de muitas 
doenças, nomeadamente as respiratórias. 

Para combater esta ameaça só a aliança de todos os países, ricos e menos 
ricos, poderá levar à redução significativa das fontes de poluição, essencial à 
saúde do planeta e dos seus habitantes.  A cimeira que decorreu em Paris, 
envolvendo quase 200 países, consegui  alcançar consensos; esperemos 
atingir resultados que minorem a ameaça que pende sobre todo os nós e as 
gerações futuras. 

As emissões dos diversos poluentes tem vindo a diminuir ao longo dos anos, 
como se pode verificar no quadro seguinte. 

Quadro I – Evolução das emissões dos principais poluentes na Europa 

Fonte: Air Quality in Europe 2015 Report 



	  

 

  

11 Relatório do ONDR             87 

As partículas inaláveis têm um efeito nocivo muito relevante nas doenças 
respiratórias, pelo que é muito importante ter em consideração os limites de 
exposição definidas, quer pela União Europeia, quer pela Organização 
Mundial da  Saúde, e que se mostram no quadro seguinte: 

 

Quadro II – Limiares de Exposição a Partículas Inaláveis e Metas 

 

 

Como já atrás referimos, em relação às partículas inaláveis (PM 10,isto é,  
partículas inferiores a 10 micra de diâmetro) a média em Portugal é abaixo 
dos 40 µg/m3, mas excede o limiar dos 50 µg/m3 em diversas estações das 
áreas da Grande Lisboa e Douro Litoral. 

Isto significa que, em relação a este poluente a qualidade do ar, em Portugal 
Continental e na Madeira e Açores é em regra boa, mas que existem 
excedências do limiar de segurança em diversas zonas do País. Isso ocorre  
aliás em áreas densamente povoadas, afetando, de forma significativa, a 
saúde respiratória dessas populações. 

No Quadro III, podemos verificar o que se passa na Europa, constando-se 
que os maiores níveis de poluição se encontram no  centro e leste europeu e 
nas penínsulas grega e italiana. 
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Quadro III – Poluição por PM10 na Europa: 

 

O mesmo se pode verificar observando o gráfico do Quadro IV: 

Quadro IV – Concentração média de PM10 na Europa: 
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Há evidência científica de que as partículas inaláveis são tanto mais 
agressivas quanto menor for o seu diâmetro, uma vez que facilmente atingem 
os alvéolos. No Quadro V podemos verificar que a concentração média  
dessas partículas em Portugal fica abaixo do limiar mais exigente da OMS de 
10 µ / m3, havendo contudo algumas excedências. Concentrações mais 
baixas só na Finlândia, Estónia e Suécia. 

Quadro V – Concentração média em 2013 de PM 2,5 na Europa 

 

 

Outro poluente extremamente relevante para a saúde respiratória é o Ozono. 
No Quadro VI são apontados os limiares definidos pelas diretivas europeia, 
quer pela da OMS. 

Quadro VI – Limites para a concentração de Ozono na atmosfera 
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No Quadro VII podemos verificar que a concentração de zono na atmosfera 
em Portugal pois que o limiar entre os 120 e os 140 microgramas foi excedido 
em algumas estações, nomeadamente Grande Lisboa, Península de Setúbal, 
Sines e Interior Norte, como atrás referimos: 

 

Quadro VII – Mapa da Concentração de Ozono na Europa 

 

 

No gráfico mostrado no Quadro VIII esta realidade torna-se mais evidente 
podendo verificar-se que em Portugal esse poluente, ao contrário do que 
acontece com as partículas inaláveis, atinge concentrações médias das mais 
elevadas da Europa, ultrapassando frequentemente o limiar recomendado 
pela Agência Europeia do Ambiente. 
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Quadro VIII – Concentração média de ozono na atmosfera da Europa 

 

 

O impacto da poluição na saúde pode ser avaliado por vários indicadores, 
entre os quais os anos de vida perdidos. É o que se pode ver no Quadro IX, 
onde se avalia o impacto dos 3 principais poluentes: partículas inaláveis, 
ozono e NO3. 

Como já referido em Portugal a poluição atmosférica é responsável 
anualmente pela perda de 69.100 anos de vida, ou seja 617 anos de vida 
perdidos por cada 100.000 habitantes, o que é de facto um número 
impressionante, ainda que bastante inferior à media da União Europeia , que 
é de 1097 anos perdidos por cada 100.000 habitantes. Este dado sublinha o 
sermos um país com níveis de poluição relativamente baixos. 
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Quadro IX – Anos de vida perdidos em função dos principais poluentes. 
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Quadro X – Mortes atribuíveis a poluição atmosférica 
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II Capítulo – Determinantes da saúde respiratória 

B - Tabaco e Saúde Respiratória 

 

 

Em recente publicação do Eurobarómetro (Maio de 2015). Special 
Eurobarometer 429: Attitudes of European towards Tobacco and Electronic 
Cigarretes  é salientado que o consumo de tabaco continua a ser o maior 
fator de risco prevenível na União Europeia, sendo responsável por 700.000 
mortes em cada ano. Cerca de 50% dos fumadores morre prematuramente, 
do que resulta uma perda, em média de 14 anos de vida. 

Além da mortalidade imputável ao tabaco os fumadores sofrem, em resultado 
do seu consumo, duma pletora de doenças, incluindo doenças 
cardiovasculares e respiratórias. 

No Quadro I podemos verificar que o consumo de tabaco em Portugal atinge 
25% da população, colocando-nos numa  posição intermédia em relação ao 
resto da Europa e ainda longe de muitos países do norte da Europa 

Quadro I – Consumo de tabaco na Europa 

 



	  

 
96            11 Relatório do ONDR 

 

Aspecto preocupante é o que é revelado no Quadro II: apenas 12% dos 
fumadores portugueses revelam intenção de deixar de fumar, muito abaixo 
da média europeia de 19% 

 

Quadro II – Intenção dos fumadores europeus deixarem de fumar 

 

 

 

Esta realidade é reforçada nos dados do Quadro III em que fica expresso que 
na maioria dos países europeus a percentagem de fumadores diminuiu nos 
últimos anos, o que não sucedeu em Portugal. Apesar da lei do tabaco a 
percentagem de fumadores subiu, ainda que ligeiramente. 
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De facto na média dos países europeus a percentagem de fumadores 
diminuiu 6% entre 2006 e 2012, enquanto que em Portugal aumentou 1%. 

 

Quadro III – Evolução da percentagem de fumadores na Europa 
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No Quadro IV podemos verificar que, embora não muito longe da média 
europeia (14,4 cigarros por dia) Portugal  com 14,9  cigarros por dia é o 
décimo país da União Europeia em que mais se fuma. 

 

Quadros IV – Número médio de cigarros fumados por dia 
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O Quadro V mostra outra realidade preocupante em Portugal. Apesar da 
legislação em vigor 43%v dos portugueses continuavam a referir que se 
continuava  afumar em estabelecimentos como bares e discotecas, o que é 
muito superior à media europeia, sendo o 9ª país em que isso mais sucede 

 

Quadro V – Nos últimos 6 meses visitou bares ou discotecas em que se 

  fumasse? 
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Como se pode verificar no Quadro VI o mesmo sucede em restaurantes. De 
facto 17% dos portugueses continuam a referir exposição ao fumo de tabaco 
em restaurantes, contra a média de 12% na totalidade dos países europeus. 

 

Quadro VI – Exposição a tabaco em restaurantes 

 

 

A exposição ao fumo passivo é ainda um problema longe de estar resolvido, 
mesmo em países que, como Portugal têm legislação visando proteger os 
direitos dos não fumadores. 
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No quadro VII podemos verificar que  23% dos portugueses e 27% dos 
cidadãos da UE – 28, continuam a referir exposição a tabaco no seu local de 
trabalho e que há países em que essa percentagem excede os 50%. 

 

Quadro VII- Exposição a tabaco no local de trabalho 
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Outro aspecto relevante é o revelado no Quadro VIII: Portugal é o 3ª país da 
UE – 28 em que se começa a fumar mais cedo. Em média o início em 
Portugal faz-se aos 16,9 anos, contra os 17,6 da média da UE – 28. 

Já em anteriores Relatórios chamamos a atenção para o relevo do tabagismo 
na idade escolar e, neste capítulo apresentaremos um importante trabalho 
realizado pela Delegação de Coimbra da Fundação . 

 

Quadro VIII – Idade de começo dos hábitos tabágicos 
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Quadro IX -  Tentativas para deixar de fumar 

 

 

Outro dado negativo é o mostrado no Quadro IX: em Portugal apenas 32% 
referem já ter tentado deixar de fumar, muito abaixo da média da UE – 28 de 
59% e os 86% que se verifica na Holanda. 
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Quadro X – Considera que os cigarros electrónicos são prejudiciais à 
saúde? 

 

Em Portugal o uso de cigarros electrónicos não tem registado um 
crescimento significativo e o Quadro anterior demonstra que a mensagem de 
que são inofensivos não tem passado, parecendo haver uma crescente 
consciência desse facto, uma vez que houve um aumento de 30 % entre os 
que consideram que são prejudiciais à saúde ( entre 2012 e 2015). 
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Quadro XI – Publicidade ao tabaco 

 

 

Não obstante a legislação existente o facto é que quer em Portugal quer 
noutros países europeus continua a haver alguma publicidade a tabaco. Em 
Portugal 66% afirmam não ter visto essa publicidade acima dos 56% da 
média europeia. Saliente-se que, em Portugal, esse número aumentou 23% 
entre 2012 e 2015. 
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Audição da Fundação pela Comissão de Saúde da Assembleia da 
República 

Uma Delegação da Fundação, constituída por Teles de Araújo, José Alves e 
Eduarda Pestana foi recebida na Comissão de Saúde da Assembleia da 
República, no dia 16 de Junho a fim de ser ouvida sobre as alterações à Lei 
do Tabaco. 

Tivemos oportunidade de salientar os pontos que a Fundação pensava serem 
mais relevantes sobre a matéria e que se sintetizam nos quadros seguintes: 
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TABAGISMO(PROBLEMA(SOCIAL!(
NECESSIDADE(DE(PROGRAMAS(ESPECÍFICOS(PARA(OS(DIVERSOS(GRUPOS(

MAIOR(PERCENTAGEM(DE(FUMADORES(ATIVOS(NOS(GRUPOS(ETÁRIO(MAIS(JOVENS(
(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((UE(–(28((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((PORTUGAL(
(
15(A(24(ANOS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((25%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((25%(
25(A(39(ANOS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((33%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((33%(
40(A(54(ANOS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((34%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((31%(
+(DE(55(ANOS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((17%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((15%(
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IDADE DE INICIAÇÃO NO CONSUMO DE TABACO !!!!!!!!!!!!!AU
DIÇÃO(SO

BRE(A(PPL(Nº(322/XII/4!

4!

INICIAÇÃO(AO(CONSUMO(DE(TABACO(
(

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((UE(–(28(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((PORTIUGAL(
(

( ((((((17,6(ANOS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((16,9(ANOS(

PERCENTAGEM(DE(JOVENS(QUE(REPORTAM(FUMAR(PELO(MENOS(UM(CIGADRRO(POR(SEMANA((2009/2010)(
(

( (MASCULINO((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((FEMININO(
(
11(ANOS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1,0%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1,0%(
13(ANOS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3,0%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3,0%(
15(ANOS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((11,0%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((10,0%(
(
(((((

SÓ(EM(ESPANHA(O(INÍCIO(DO(CONSUMO(DE(TABACO(É(MAIS(CEDO(DO(QUE(EM(PORTUGAL(

INTRODUÇÃO(DO(TABAGISMO(NOS(CURRÍCULOS(ESCOLARES(DOS(ENSINOS(BÁSICO,(SECUNDÁRIO(E(
COMPLEMENTAR(
PROIBIÇÃO(DA(AQUISIÇAO(E(CONSSUMO(DE(PRODUTOS(DE(TABACO(ANTES(DOS(18(ANOS(

CESSAÇÃO TABÁGICA !!!!!!!!!!!!!AU
DIÇÃO(SO

BRE(A(PPL(Nº(322/XII/4!

5!

JÁ(ALGUMA(VEZ(TENTOU(DEIXAR(DE(FUMAR?(
(

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((UE(–(28(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((PORTIUGAL(
(

( (((((((((((20%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((12%((((((((((((((((((((((((((((((((

PIOR(SÓ(NA(HUNGRIA((11%)(
(
INVERSAMENTE(MAIS(DE(3(EM(CADA(10(FUMADORES(DEIXARAM(DE(FUMAR(NA(SUÉCIA((35%),(NA(HOLANDA(E(NA(
DDINAMARCA(((31%)(

NECESSIDADE(DE(REFORÇAO(DAS(MEDIDAS(DE(APOIO(À(DESABITUAÇÃO(TABÁGICA(
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CESSAÇÃO TABÁGICA !!!!!!!!!!!!!A
U
D
IÇÃ

O(SO
B
R
E(A(PPL(Nº(322/XII/4!

6!

FOI(FUMADOR(E(DEIXOU(DE(FUMAR?(
(

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((UE(–(28(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((PORTIUGAL(
(

( (((((((59%((A(1%(DO(QUE(EM(2012)(((((((((((((((((((((32%(((A(13%(DO(QUE(EM(2012)((((((((((((((((((((((((((((((((((

CONSULTAS(DE(DESABITAUÇÃO(TABÁGICA:(
(
•  NÚMERO(DE(LOCAIS(EM(QUE(ESSAS(CONSULATS(SE(REALIZAM(PASSARAM(DE(223(EM(2009(PARA(116(EM(2013(((A(

62%).(GRANDES(ASSIMETRIAS(REGIONAIS(

•  O(NUMERO(DE(CONSULTAS(DE(CESSAÇÃO(TABÁGICA(PASSOU(DE(25765(EM(2009(PARA(21577(EM(2013(((A(17,4%)(

•  EM(2013((EM(LISBOA(E((VALE(DO(TEJO(REALIXZARAMASE(53%(DAS(CONSULTAS(
(

A(PERCENTAGEM(DE(FUMADORES(QUE(EM(PORTUGAL(TENTARAM(DEIXAR(DE(FUMAR(É(A(MAIS(BAIXA(DA(EUOPA(

GRATUITIDADE(/(COMPARTICIPAÇÃO(DOS(MEDICAMENTOS(PRESCRITOS(EM(CONSULTAS(
ESPECIALIZADAS(E(A(DOENTES(DE(RISCO.(

EXPOSIÇÃO A FUMO PASSIVO 

!!!!!!!!!!!!!AU
DIÇÃO(SO

BRE(A(PPL(Nº(322/XII/4!

7!

(
(

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((UE(–(28(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((PORTIUGAL(
(
EM(ESTABLECIMENTO(DE(BEBIDAS(((((((((((((((((((((((((25%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((43%(
(
EM(RESTAURANTES((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((12%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((17%(((
(
NO(LOCAL(DE(TRABALHO((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((27%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((23%(
(
NO(DOMICÍLIO(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((B((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((27%*(
(

( ( ( (*(ABAIXO(DOS(18(ANOS((……33,3%(

NÚMEROS(QUE(APONTAM(PARA(A(NECESSIDADE(DE(REVER(A(LEGISLAÇÃO(
(
INSISTÊNCIA(EM(CAMPANHAS(DE(SENSIBILIZAÇÃO(DA(POPULAÇÃO(PARA(OS(RISCOS((DO(FUMO(PASSIVO(
(
ATENÇÃO(ÀS(EXCEPÇÕES(PREVISTAS(NA(LEI(QUE(PARECEM(DEMASIADO(AMPLAS(
(
ACELERAR(A(PROBIÇÃO(TOTAL((DE(FUMAR(EM(LOCAIS(PÚBLICOS(
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PUBLICIDADE AO TABACO 
!!!!!!!!!!!!!AU

DIÇÃO(SO
BRE(A(PPL(Nº(322/XII/4!

8!

NO(ÚLTIMO(ANO(VIU(ANÚNCIOS(PROMOVENDO(O(A(TABACO(NO(PAÍS?(
(

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((UE(–(28(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((PORTIUGAL(
(
((((((((((((((((((((((
MUITAS(VEZES((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3%(
(
ÀS(VEZES((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((18%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((13%(
(
RARAMENTE((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((16%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((17%(
(
TOTAL(ANUAL(DE(SINS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((40%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((33%(
(
NUNCA((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((56%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((66%(
(
NÃO(SABE(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1%(

NECESSIDADE(DE(INTENSIFIACAR((A(FISCALIZAÇÃO(
(
ATENÇAO(ÀS(MENSAGENS(SUBILIMINARES(
(
TÊM(AUMENTADO(NOS(MEIOS(DE(COMUNICAÇÃO(AS(IMAGENS(APELATIVAS(DE(FUMADORES.(

CIGARRO ELECTRÓNICO 

!!!!!!!!!!!!!AU
DIÇÃO(SO

BRE(A(PPL(Nº(322/XII/4!

9!

(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((UE(–(28((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((PORTUGAL(

(
USA(HABITUALMENTE(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2%(
(
JÁ(USOU(MAS(EIXOU(DE(USAR(((((((((((((((((((((((((((((((((3%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1%(
(
EXPERIMENTOU(NO(PASSADO(((((((((((((((((((((((((((((((((7%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3%(
(
NUNCA(USOU((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((87%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((94%(
(
DEIXOU(DE(FUMAR(RECORRENDO(AO((

(E(–(CIGARRO?((((((((((((((((((((((((((((((((((((14%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6%(
(
ESTÁ(CPNSCIENTE(DOS(RISCOS(DO(

(E(–(CIGARRO?(((((((((((((((((((((((((((((((((((((52%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((57%(
(

( ((((((((((((((+(25%(DO(QUE(EM(2012)((((((((((((((((((((((((((((((((((((+(30%(DO(QUE(EM(2012)(
(

NÃO(ENTROU(AINDA(NOS(HÁBITOS(
(
ESCASSO(EFEITO(NA(DESABITUAÇÃO(TABÁICA(
(
RAZOÁVEL(CONSCIÊNCIA(DOS(RISCOS(
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Propostas: 

1 – Proibição absoluta de fumar antes dos 18 anos de idade (monitorizada 
através do doseamento do CO no ar expirado). 

2 – Generalizar a proibição de fumar em espaços fechados e públicos, sejam 
fixos ou de transporte. 

3 – Reduzir ao máximo os locais onde são permitidas  exceções ao consumo 
( apenas hospitais psiquiátricos e prisões) 

4 – Aumentar drasticamente o preço. 

5 – Introduzir o  combate ao tabagismo nos currículos escolares em todo o 
ensino básico, secundário e complementar. 

6 – Reforçar campanhas de sensibilização da população para a necessidade 
de não fumar em espaços fechados privados e nos automóveis. 

7 – Racionalizar as consultas de evicção tabágica. Referenciação médica 
obrigatória, comparticipação nos medicamentos e redefinição da sua 
estrutura. 

 

 A Delegação de Coimbra Fundação Portuguesa do Pulmão e o Laboratório 
de Bioestatística e Informática Médica da Universidade de Coimbra 
realizaram um importante estudo na população escolar  do distrito de 
Coimbra, que confirma dados já conhecidos e permite encontrar estratégias 
para o combate à epidemia do tabagismo. Releve-se desde já a 
importância da existência de hábitos tabágicos entre os pais e 
conviventes dos jovens fumadores. 

Transcreve-se a seguir o respectivo relatório. 
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1 Sumário 

A Organização Mundial da Saúde designou a problemática do tabaco, que 
mata todos os anos cerca de 6 milhões de pessoas, como a “Epidemia Global 
do Tabaco”. Neste contexto a Fundação Portuguesa do Pulmão - 
Delegação de Coimbra, decidiu realizar um "Estudo sobre hábitos tabágicos 
em meio escolar", no Concelho de Coimbra (inquérito aos alunos do 7.º ao 
12.º ano), tentando caracterizar esta realidade e assim contribuir para 
fundamentar atuações preventivas.  

Para este efeito a FPP estabeleceu com o Laboratório de Bioestatística e 
Informática Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
(LBIM) uma parceria para a recolha, tratamento dos dados do inquérito 
realizado e elaboração de conclusões, de que se destacam: 

-‐ A larga maioria dos alunos não fuma (79,0%); 
-‐ Dos 21,0% que são fumadores, cerca de metade fuma regularmente 

(10,2%); 
-‐ A maioria dos alunos fumadores não começou a fumar na escola 

(66%); 
-‐ Os alunos mais novos (12-13 anos) são os que mais começam a 

fumar no meio escolar; 
-‐ As raparigas apresentam maior tendência para começarem a fumar na 

escola; 
-‐ Nos casos em que há coabitação com familiares fumantes, existe um 

risco 1,5 vezes superior de um aluno fumar. 

 

 

2 Fundação Portuguesa do Pulmão 

A Fundação Portuguesa do Pulmão1 é um organismo de direito privado, 
sem fins lucrativos e de solidariedade social, instituída em 15 de Junho de 
2009, com a finalidade de mobilizar e sensibilizar a sociedade para travar 
uma luta contra as Doenças Respiratórias que têm evoluído a nível mundial 
de forma alarmante, promovendo ações de informação, prevenção e rastreio 
destas doenças. 

Participaram neste trabalho pela FPP: João Rui Almeida; José Gama; Sofia 
Vaz Serra; Paulo Centúrio; João Rosendo. 

                                                
1http://www.fundacaoportuguesadopulmao.org	  
	  	  https://www.facebook.com/FundacaoPortuguesadoPulmao	  
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3 Laboratório de Bioestatística e Informática Médica 

O Laboratório de Bioestatística e Informática Médica da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra2 dedica-se ao ensino, investigação e 
consultoria nas áreas da Bioestatística e Informática Médica. 

A equipa que participou no trabalho3 foi composta por Bárbara Oliveiros, 
Francisco Caramelo, Marisa Loureiro e Miguel Patrício. 

 

4 Tabaco, uma Epidemia Global 

A Organização Mundial da Saúde (OMS-2013) designou a problemática do 
tabaco a nível mundial como a “Epidemia Global do Tabaco” que mata todos 
os anos cerca de 6 milhões de pessoas, das quais 600.000 são fumadores 
passivos. A OMS estima que em 2030, se nada se fizer, esta "epidemia" irá 
matar mais de 8 milhões de pessoas. Ainda segundo a OMS, fumar é a 
primeira causa evitável de doença, incapacidade e morte prematura nos 
países desenvolvidos.  

O cigarro é responsável por várias doenças pulmonares, cardiovasculares e 
outras, destacando-se o cancro do pulmão, tumor maligno que mais óbitos 
causa em Portugal (Observatório Nacional das Doenças Respiratórias - 
ONDR). O tabaco é o principal fator de risco, pois 90% dos doentes com 
cancro do pulmão são fumadores ou ex-fumadores.  

É de salientar que segundo o Eurobarómetro um quarto dos portugueses são 
fumadores (25%), e Portugal é dos países onde se começa a fumar mais 
cedo. 

A luta contra o tabagismo assume, assim, uma dimensão de grande 
importância a nível mundial e nacional. A prevenção é, certamente, uma 
preocupação central, principalmente dirigida às idades mais jovens. A grande 
aposta da FPP para a melhoria da Saúde e para a Prevenção Antitabágica, 
está focada, naturalmente, na intervenção em meio escolar. 

Neste âmbito decidiu a FPP (setembro 2014) realizar um estudo sobre os 
hábitos tabágicos nas escolas que têm sido alvo das suas ações (concelho 
de Coimbra), no sentido tentar a sua caracterização e ter um conhecimento 
mais fino e fundamentado da situação. Para este efeito elaborou um 
inquérito, dirigido aos alunos do 7º ao 12º ano4 e fez uma parceria com o 

                                                
2	  http://www.uc.pt/fmuc/labbioestatisticainformaticamedica	  
	  	  	  http://laboratoriobioestatistica.blogspot.pt	  
3 http://www.uc.pt/fmuc/labbioestatisticainformaticamedica/Colaboradores 

4	  Alunos	  do	  7º	  ao	  12º	  ano,	  incluindo	  os	  alunos	  dos	  cursos	  Educação	  e	  Formação	  (CEF)	  e	  Vocacional.	  
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LBIM para a recolha, tratamento dos dados do inquérito e elaboração de 
conclusões. 

Para a realização deste inquérito foi obtida, previamente, autorização da 
Direção-Geral de Educação (DGE)5. O inquérito, foi apresentado a 30 (trinta) 
escolas do Concelho de Coimbra, públicas e privadas, tendo 20 (vinte) 
participado no estudo. Obtiveram-se 3289 inquéritos respondidos pelos 
alunos, tendo este preenchimento sido coordenado pelas Escolas que, para 
os alunos menores de idade, obtiveram previamente autorização dos seus 
Encarregados de Educação. 

 

5 Sobre o Inquérito 

O inquérito foi realizado de forma anónima pelos alunos das 20 escolas, 
sendo constituído por 14 questões, das quais 3 de resposta aberta e as 
restantes de resposta fechada. Da totalidade das questões, apenas 5 eram 
obrigatórias para todos os alunos, sendo as restantes apenas colocadas 
quando fazia sentido, em função das respostas às perguntas obrigatórias. 

Das 20 escolas participantes no inquérito, 14 escolheram realiza-lo em 
suporte informático, na forma de uma página web. As restantes 6 escolas 
optaram pelo preenchimento da versão em papel. A opção electrónica 
permitiu automatizar o fluxo de questões a colocar mediante as respostas 
obtidas e a construção automática da base de dados de respostas em 
formato electrónico.  

A cada escola foi atribuído um "link" diferente de acesso à página web, o que 
permitiu obter bases de dados individualizadas e evitar eventuais conflitos 
entre dados provenientes das escolas. Assim, cada estabelecimento de 
ensino teve oportunidade de planear e realizar o inquérito na data e com a 
duração mais conveniente à sua realidade. No caso do preenchimento em 
papel, o mesmo foi realizado em condições controladas e os resultados foram 
inseridos na base de dados por elementos da organização do presente 
estudo. De entre as escolas que optaram pelo preenchimento em papel, 
destaca-se um caso que aproveitou a ocasião para colocar uma questão 
adicional do interesse da respetiva Associação de Estudantes, a qual não foi 
objeto de análise no âmbito deste trabalho. Outro aspeto a salientar é que a 
base de dados esteve sempre oculta a elementos estranhos à equipa 
responsável pela análise estatística dos dados, do LBIM. 

                                                
5	  O	  inquérito	  sobre	  Hábitos	  Tabágicos	  da	  FPP	  teve	  na	  DGE	  o	  número	  0455600001.	  
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O planeamento e a operacionalização do preenchimento do inquérito ficaram 
a cargo de cada escola. Com ligeiras diferenças entre escolas, o 
procedimento adotado pelas que optaram pelo preenchimento electrónico 
envolveu um ou vários computadores com ligação à internet. Estes eram 
acedidos por um aluno de cada vez e na presença de um docente. O tempo 
estimado de resposta ao inquérito foi de 2 minutos por aluno. 

O número de escolas contactadas para o preenchimento do inquérito foi 30 e 
destas aceitaram participar neste estudo 20 escolas. A listagem das escolas 
foi cedida pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE). A 
Tabela 1 indica as Escolas que participaram e não participaram no estudo. 
Encontram-se representados na amostra tanto o ensino público como o 
ensino privado: participaram 13 de 17 estabelecimentos de ensino público e 7 
de 14 estabelecimentos de ensino privado. 

Após a recolha de todos os dados foi efetuada uma análise prévia dos 
mesmos com o intuito de detetar respostas desajustadas ou incoerentes 
entre si. Por exemplo, na questão relativa à idade de início da adoção de 
hábitos tabágicos, observaram-se respostas pouco credíveis, havendo 
respondentes que indicaram ter começado a fumar ao primeiro ou segundo 
ano de vida. Perante esta situação e outras semelhantes observadas nas 
restantes variáveis, definiram-se e aplicaram-se critérios de inclusão ou 
exclusão destas respostas. 

 
Tabela 1: Lista das escolas contactadas, participantes e não participantes no 

estudo. 

Escolas Participantes Escolas Não Participantes 
Colégio Bissaya Barreto Colégio de S. José 
Colégio da Imaculada Conceição Colégio de S. Teotónio 
Colégio de S. Martinho Colégio Rainha Santa Isabel 
Colégio de S. Pedro Escola Básica de Ceira  
Escola Básica e Secundária da 
Quinta das Flores 

Escola Básica Dr.ª Maria Alice 
Gouveia  

Escola Básica Eugénio de Castro Escola Básica nº 2 de S. Silvestre 

Escola Básica Inês de Castro 
Escola Básica Poeta Manuel da 
Silva Gaio  

Escola Básica Martim de Freitas Instituto Educativo de Lordemão 
Escola Básica nº 2 de Taveiro  Instituto Educativo de Souselas 
Escola Básica Rainha Santa Isabel  
Escola de Hotelaria e Turismo de 
Coimbra  
Escola Profissional das Artes de 
Coimbra #  
Escola Profissional Profitecla  
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Escola Secundária D. Dinis  
Escola Secundária D. Duarte   
Escola Secundária de Avelar 
Brotero  
Escola Secundária Infanta D. Maria  
Escola Secundária Jaime Cortesão   
Escola Secundária José Falcão  
Instituto de Almalaguês  
Instituto Técnico, Artístico e 
Profissional de Coimbra (ITAP)  

 # Dados não incluídos na análise. 
 

A análise de dados foi efetuada recorrendo às seguintes aplicações: 
Microsoft® Excel, IBM® SPSS® Statistics (v. 20), R (R 3.1.0) e Plotly. Para 
análise inferencial foi considerado um nível de significância igual a 5% (α = 
0,05). 

 

6 Caracterização da amostra 

Responderam ao inquérito 3289 alunos, provenientes de 20 escolas do 
Concelho de Coimbra. Destes, 1584 (48,2%) eram do sexo masculino e 1705 
(51,8%) do sexo feminino, ver Figura 1. 

A média de idades dos alunos era de 15,4 anos, variando entre 12 e 25 anos. 
Na Tabela 2 incluem-se medidas descritivas da idade, segmentando-se por 
género.  

 
Figura 1: Distribuição dos alunos por género. As percentagens nas barras 
exprimem a proporção correspondente do número total de alunos. 
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Tabela 2: Medidas descritivas da idade (anos) por género. 

 Masculino Feminino 
Média 15,5 15,3 
Desvio padrão 2,1 2,1 
Mínimo 12 12 
Máximo 25 25 

 

 
 

A distribuição dos alunos por faixa etária e por género encontra-se 
representada na Figura 2. A maioria dos alunos tinha, à data do inquérito, 
entre 15 e 17 anos (63,3%). Excetuando alunos maiores de idade, há maior 
predominância do género feminino em todas as faixas etárias.  

Na Figura 3 representa-se a distribuição dos alunos por anos de escolaridade 
e por género. O ano de escolaridade mais representado na amostra é o 10º 
(21,3% do total dos inquiridos), sendo o menos representado o 7º (14,1%). O 
género feminino é prevalente em todos os anos de escolaridade, exceto no 
10º ano. Apesar de a amostra ser ligeiramente heterogénea relativamente 
aos anos de escolaridade, todos os anos têm mais de 200 alunos em cada 
género. 

 

 
Figura 2: Distribuição dos alunos por género e por faixa etária. As 
percentagens nas barras exprimem a proporção correspondente do número 
total de alunos. 
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Figura 3: Distribuição dos alunos por género e por ano de escolaridade. As 
percentagens nas barras exprimem a proporção correspondente do número 
total de alunos. 

 

7 Análise das respostas 

7.1 Os hábitos tabágicos e o género 
Começou-se por avaliar a relação entre o género e os hábitos tabágicos, ver 
Figura 4. A maioria dos 3289 alunos indicou não ser fumador (79,0%), 
observando-se que 690 (21,0% do total de inquiridos) afirmaram fumar, 
regularmente (10,2% do total de inquiridos) ou pontualmente (10,8% do total 
de inquiridos). 

Considerando como fumadores tanto os alunos que indicaram fumar 
regularmente quanto aqueles que afirmaram fumar pontualmente, observa-se 
que a percentagem de rapazes (10,9% do total dos inquiridos) e de 
raparigas (10,1% do total dos inquiridos) entre fumadores é semelhante, 
ver Figura 5. Relativamente aos não fumadores, verifica-se haver uma maior 
prevalência no género feminino (41,8% do total dos inquiridos) 
comparativamente ao masculino (37,2% do total dos inquiridos). 
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Figura 4: Hábitos tabágicos reportados pelos alunos. As percentagens nas 
barras exprimem a proporção correspondente do número total de alunos. 

 
 

 
Figura 5: Hábitos tabágicos dos estudantes por género. As percentagens nas 
barras exprimem a proporção correspondente do número total de alunos. 

 

Estas observações resultam numa associação estatisticamente significativa 
(χ2 (1)=5,234; p=0,022) entre os hábitos e o género. Noutras palavras, é 
razoável assumir6 que a associação observada na amostra entre o género e 
os hábitos tabágicos, expressa pelas diferentes prevalências de cada género 
entre fumadores e não fumadores, é generalizável para a população. Esta 
associação é no sentido de serem os rapazes a apresentar maior tendência 
para se tornarem fumadores. O risco associado a esta relação é de 1,2 

                                                
6	  Um	  processo	  de	  inferência	  estatística	  não	  é	  isento	  de	  erro.	  Recorde-‐se	  que	  acima	  indicámos	  α=0,05	  como	  
nível	  de	  significância.	  
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(IC95% [1,03; 1,44]), o que significa que a probabilidade dos rapazes 
fumarem está aumentada aproximadamente em 1,2 em comparação com a 
probabilidade das raparigas fumarem. 

 

7.2 Os hábitos tabágicos e a idade 
Verificou-se haver um crescimento do número de fumadores à medida que se 
consideram inquiridos com maior idade, ver Figura 6. Na faixa etária dos 12 
aos 13 anos apenas 5,1% dos alunos fumavam. Este valor cresce 
gradualmente nas restantes faixas etárias, atingindo o valor de 47,4% na 
faixa etária que inclui os alunos com idade igual ou superior a 18 anos. 

 

 
Figura 6: Percentagem de alunos fumadores para cada faixa etária. Por 
exemplo, na faixa etária 12-13 anos observa-se que 5,1% dos alunos são 
fumadores e 94,9% não são fumadores. 

 

A possível existência de um padrão entre hábitos tabágicos e idade é 
confirmada pela aplicação de uma regressão logística com variável 
dependente os hábitos tabágicos (sim/não) e como variável independente a 
idade. O modelo obtido é estatisticamente significativo (χ2 
(1)=394,786;p<0,001), no entanto, a variância explicada é de, 
aproximadamente, 18% (R2

N =0,176). No modelo a idade revelou ter 
significado estatístico (p<0,001), apresentando um odds-ratio ajustado igual a 
1,54 - este valor é interpretável como havendo uma chance acrescida de 
fumar em 54% por cada ano de idade, nestas faixas etárias.  
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A realização de uma análise de sobrevivência permitiu determinar que a 
idade em que é iniciado o consumo de tabaco é em média 13,5 anos, sendo 
que as raparigas iniciam o consumo ligeiramente mais cedo (13,1 anos; 
IC95% = [13,40; 14,04]) do que os rapazes (13,7 anos; IC95% = [12,78; 
13,58]). 

 

7.3 Número de cigarros fumados por dia 
Dentro do grupo dos 690 fumadores, pretendeu-se analisar o número de 
cigarros fumados por dia. A Tabela 3 apresenta medidas descritivas relativas 
a este número, segmentadas por género. A média do número de cigarros por 
dia é sensivelmente igual entre géneros, correspondendo a praticamente 
meio maço de tabaco por dia. Note-se que, para ambos os géneros, o menor 
número reportado por inquiridos fumadores, de cigarros fumados por dia é 
igual a zero. De facto, três (3) alunos afirmaram fumar pontualmente e 
indicaram ser zero o número médio de cigarros fumados por dia. 

 

 

Tabela 3: Medidas descritivas do número de cigarros fumados por dia e por 
género. 

 Masculino Feminino 
Média 8,75 8,12 
Desvio padrão 6,18 6,37 
Mínimo 0 0 
Máximo 40 40 

 

 

Para permitir uma melhor visualização dos dados amostrais, representa-se 
na Figura 77, para cada género, a relação entre o número de cigarros 
fumados por dia e as diferentes faixas etárias. Não se observa uma relação 
clara entre o número de cigarros fumados e a faixa etária. Todavia, no caso 
dos rapazes parece visualmente existir um ligeiro aumento gradual do 
número de cigarros com a idade; o que não se constata para as raparigas. 
Existem alguns valores extremos na distribuição, como por exemplo um 
observado na faixa etária dos 14 aos 15 anos para o sexo masculino ou dois 
                                                
7	  O	   gráfico	   na	   Figura	   7	   é	   um	   diagrama	   de	   extremos	   e	   quartis.	   Neste,	   uma	   variável	   é	   representada	   por	   5	  
medidas:	   por	   ordem	   crescente,	   mínimo,	   percentil	   25,	   mediana,	   percentil	   75	   e	   máximo.	   Adicionalmente,	  
valores	   que	   sejam	   muito	   maiores	   que	   o	   percentil	   75	   ou	   muito	   menores	   que	   o	   percentil	   25	   são	  
individualizados.	   Para	   uma	   explicação	   mais	   detalhada,	   ver	  
http://laboratoriobioestatistica.blogspot.pt/2015/06/perguntas-‐frequentes-‐em-‐bioestatistica.html	  
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no grupo das raparigas com idade igual ou superior a 18 anos. Estes casos 
são pontuais, não lhes sendo atribuída particular importância para a análise 
geral. 

 

7.4 Duração dos hábitos tabágicos 
Questionados sobre o número de meses a que mantêm hábitos tabágicos 
regulares, as raparigas fumadoras indicaram, em média, fumar há 34,3 
meses, sendo o número correspondente de 33,8 meses para os rapazes. Na 
Tabela 4 apresentam-se, segmentadas por género, medidas descritivas 
relativas às respostas a esta questão. Os máximos verificados encontram-se 
associados, na sua maioria, a fumadores cujas idades são superiores a 18 
anos. 

 

 
Figura 7: Número de cigarros fumados por dia, por faixa etária e por género. 

 

 

Tabela 4: Medidas descritivas da duração dos hábitos tabágicos (em meses), 
por género. 

 Masculino Feminino 
Média 33,8 34,3 
Desvio padrão 23,54 23,97 
Mínimo 1 2 
Máximo 120 108 
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Na Figura 8 apresentam-se os polígonos de frequência do número de meses 
que os alunos e as alunas fumadores indicaram. 
 

 

 

 
Figura 8: Polígono de frequências absolutas das respostas, em meses, à 
pergunta “Há quanto tempo fuma?”. 

 

 

7.5 Relação entre os hábitos tabágicos e a escola 
Pediu-se aos alunos inquiridos que indicassem se tinham começado a fumar 
na escola, sendo a maioria (66%) das respostas negativas. Porém, 114 (34%) 
do total dos 690 alunos fumadores indicaram ter começado a fumar na 
escola. De entre estes últimos, 46,5% eram rapazes e 53,5% raparigas. Esta 
informação pode ser observada no gráfico seguinte. 
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Figura 9: Percentagem dos alunos que começaram a fumar na escola, para 
género. Por exemplo, no género masculino 46,5% dos alunos começaram a 
fumar na escola e 53,5% não o fizeram. 

 

Verificou-se que a relação entre género e ter começado a fumar na escola é 
estatisticamente significativa (χ2(1)=7,540; p=0,006). Esta associação é no 
sentido de serem as raparigas a apresentarem maior tendência para 
começarem a fumar na escola. O risco associado a esta relação é de 1,9 
(IC95%[1,20; 3,00]), o que significa que a probabilidade das raparigas 
começarem a fumar na escola está aumentada aproximadamente em 1,9 em 
comparação com a probabilidade dos rapazes começarem a fumar na escola.  

Analisando agora as respostas à questão colocada por faixa etária, 
destacam-se as respostas dos alunos mais novos (entre 12 e 13 anos): mais 
de 80% dos alunos destas idades começou a fumar na escola, ver Figura 10. 
Esta situação é congruente com uma análise por ano escolar: foram os 
alunos no 7º ano que mais indicaram ter começado a fumar na escola. 
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Figura 10: Percentagem de alunos fumadores que começaram a fumar na 
escola em cada faixa etária (esquerda, em cinzento escuro) e em cada ano 
escolar (direita, em cinzento claro). Por exemplo, na faixa dos 12 aos 13 
anos, 81.8% dos alunos começaram a fumar na escola e 18.2% começaram 
a fumar fora da escola. 

 

 

7.6 Intenção de deixar de fumar 
A maioria (57,9%) dos 690 alunos fumadores gostaria de deixar de fumar. Na 
Figura 11, são apresentadas as percentagens, para cada género, de alunos 
que gostariam de deixar de fumar, observando-se que é no género masculino 
que há maior intenção de deixar de fumar. 

Analisando as respostas à questão colocada por faixa etária, verifica-se que 
é apenas na faixa etária dos 12-13 anos que a maioria dos estudantes não 
manifesta vontade de deixar de fumar, ver Figura 12. Nas restantes faixas 
etárias verifica-se uma inversão desta pretensão, observando-se que a 
maioria gostaria de deixar de fumar, com um incremento gradual com a idade 
do número de alunos que gostaria de o fazer. 
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Figura 11: Percentagem de alunos fumadores que gostariam de deixar de 
fumar, para cada género. Por exemplo, no género masculino 59,9% dos 
alunos manifestam vontade de deixar de fumar contra 40,1% que não o 
indicam. 

 

 

 

Figura 12: Percentagem dos alunos fumadores que gostariam de deixar de 
fumar para cada faixa etária. Por exemplo, na faixa etária dos 12 aos 13 anos 
apenas 9,1% dos alunos manifestam vontade de deixar de fumar contra 
90,9% que não o indicam. 
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7.7 Hábitos tabágicos na família com quem reside 
Os 3289 inquiridos quanto questionados sobre se na sua residência algum 
familiar fumava regularmente, 1044 indicaram que sim e 1372 que não, ver 
Figura 13. Os restantes 873 não responderam à questão. De entre os alunos 
fumadores que responderam à questão, 51,9% reporta que têm familiares 
com quem residem que fumam. De entre os não fumadores que responderam 
à questão, 40,6% indicam ter familiares diretos que fumam. Assumindo que 
as respostas em falta correspondem a respostas negativas as percentagens 
anteriormente relatadas diminuiriam para 42,0% e 29,0%, respetivamente.  

Apesar desta ligeira diferença percentual, observa-se uma relação 
estatisticamente significativa (χ2(1)=22,260; p<0,001) entre a existência de 
familiares que fumam e os próprios alunos fumarem. Esta associação é no 
sentido dos alunos que têm familiares fumadores apresentarem maior 
tendência para fumarem. O risco associado a esta relação é de 1,5 (IC95% 
[1,30; 1,90]), o que significa que a chance dos alunos fumadores terem 
familiares fumadores está aumentada aproximadamente em 1,5 em 
comparação com os alunos com ambiente familiar sem fumadores. 

 

 
Figura 13: Percentagem dos alunos que referem ter familiares diretos 
fumadores. Por exemplo, relativamente aos alunos não fumadores 40,6% 
indicam ter familiares fumadores, enquanto que 59,4% dos alunos não 
fumadores indicam o contrário. 
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7.8 Conhecimento sobre as consequências do tabaco 
A larga maioria dos inquiridos (95,8 %) revela ter conhecimento ou valorizar 
as consequências deletérias do tabaco, ver Figura 14. De entre os 
fumadores, 88,5% têm consciência dos efeitos do tabaco, sendo esta 
percentagem de 97,5% para os não fumadores. 

 

 

Figura 14: Percentagem dos alunos que valorizam as consequências 
deletérias do tabaco. Por exemplo, de entre os alunos não fumadores 97,5% 
reconhecem os efeitos nefastos do tabaco e 2,5% indicam não conhecer 
esses efeitos. 

 

Esta associação entre a valorização das consequências do tabaco e ter 
hábitos tabágicos é estatisticamente significativa (χ2 (1)=71,854; p<0,001). 
Esta relação é no sentido dos alunos que valorizam os efeitos nocivos 
apresentarem menor tendência para fumarem. O risco associado a esta 
relação é de 5,1 (IC95% [3,38; 7,69]), o que significa que a chance dos 
alunos que não valorizam as consequências tabágicas fumarem está 
aumentada aproximadamente em 5 vezes, em comparação com os alunos 
que valorizam as referidas consequências. 
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8 Conclusões 
Decorrente da análise anterior apresenta-se a seguinte síntese: 
 
 

 
• A larga maioria (79,0%) dos alunos não fuma. De entre os 21,0% 

que são fumadores cerca de metade fuma regularmente (10,2%) 
e os restantes (10,8%) fumam infrequentemente; 

• Existe um risco 1,2 vezes superior de um aluno ser fumador que 
uma aluna o ser; 

• Os fumadores distribuem-se de forma heterogénea segundo a 
faixa etária, observando-se um padrão de crescimento com o 
aumento da idade. Esta observação sugere que existe um efeito 
acumulado que se traduz no facto de quem começa a fumar 
dificilmente o deixa de fazer. E, por outro lado, que a chance de 
começar a fumar aumenta cerca de 1,5 vezes por cada ano de 
idade a mais; 

• A maioria dos fumadores (66%) não começou a fumar na escola 
e existe heterogeneidade de género neste facto. As raparigas 
tendem a começar a fumar na escola com uma probabilidade 
acrescida face aos rapazes de cerca de 2 vezes. De salientar 
também que são os alunos mais novos, na faixa dos 12-13 anos, 
que mais começam a fumar na escola. Verifica-se, nesta faixa 
etária, que o início dos hábitos tabágicos começa na escola para 
mais de metade dos alunos, ao invés de outras faixas etárias em 
que a maioria dos alunos relata ter começado a fumar fora da 
escola; 

• A maioria dos alunos fumadores (51,9%) refere ter familiares na 
sua residência que fumam. Esta percentagem desce (para 40,6%) 
no caso dos não fumadores, notando-se haver uma grande 
prevalência de alunos fumadores passivos. Nos casos em que 
há coabitação com familiares fumantes, existe um risco 1,5 
vezes superior de um aluno fumar; 

• A grande maioria dos alunos (95,8%) afirma ter consciência dos 
malefícios do tabaco. No entanto, esta proporção é ligeiramente 
menor (88,5%) no grupo dos alunos fumadores. O risco de fumar 
na ausência de uma valorização das consequências deletérias 
do tabaco é 5,1 vezes superior. 

 
 

-‐ Tendo presente que, como referido, um quarto dos portugueses 
são fumadores (25%) e Portugal é dos países onde se começa a 
fumar mais cedo, embora os resultados obtidos em meio escolar 
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apresentem uma percentagem de alunos fumadores (21%) 
ligeiramente inferior à média nacional, este facto não deixa de ser 
motivo de preocupação; 

-‐ Pode concluir-se que as ações de prevenção nas escolas são da 
maior importância, que devem estender-se aos encarregados de 
educação e devem incidir prioritariamente sobre os alunos mais 
jovem, isto é, devem ser dirigidas aos alunos do 7º ano, ou 
mesmo do 6º ano de escolaridade. 
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III CAPÍTULO 

Doenças Respiratórias não transmissíveis  
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

  

A – Doenças Respiratórias Crónicas em Portugal.  
Algumas considerações 

B – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica.  
Situação em Portugal 

C – Asma.  
Situação em Portugal 

D – Insuficiência Respiratória Crónica 
Situação em Portugal  

E –Fibroses Pulmonares 

F – Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono 
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Situação em Portugal. 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

A – Doenças Respiratórias Crónicas em Portugal. Algumas considerações 

 

 

Muitas das Doenças Respiratórias mais prevalentes, como a DPOC, a Asma, 
as Fibroses ou a Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono são doenças 
crónicas. Trataremos destes temas noutros capítulos deste Relatório. 

No seu conjunto são doenças com elevado peso individual, familiar e social e 
os que por elas são atingidos necessitam, para uma melhor qualidade e 
esperança de vida, dum conjunto de respostas quer dos serviços de saúde, 
quer da sociedade, através do envolvimento de familiares e simples cidadãos 
no apoio e acompanhamento destes doentes. 

São situações que impõem uma colaboração do doente na autogestão da 
doença, o que passa pela constante aposta na promoção da sua literacia em 
saúde respiratória. 

A articulação destas respostas nem sempre é fácil  e a Fundação tem 
procurado encontrar diversos tipos de solução. 

Apoiamos  assim, com o imprescindível contributo duma empresa de 
prestação de cuidados respiratórios domiciliários (a AcailGas Medicare) um 
Centro de Apoio ao Doente Respiratório em Santa Maria da Feira. É um 
projeto piloto, cujos primeiros resultados foram apresentados em 18 de 
Fevereiro de 2016 nas 1ªs Jornadas do Núcleo Local da FPP. Parecem-nos 
resultados promissores, que merecem ser seguidos com atenção e, replicar 
se possível. 

 

CADR 
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CADR | FRENTES DE INTERVENÇÃO 

Prevenção 

Diagnóstico Precoce 

Tratamento e Acompanhamento 

•  CRD 
•  Grupos de Apoio 
•  Formação 
•  Integração dos doentes no seu lar e na sociedade  

EXPERIÊNCIA CADR 

Tabela 1: Distribuição mensal dos utentes do CADR. 

MÊS Nº DE UTENTES 

MAIO 5 

JUNHO 46 

JULHO 39 

AGOSTO 40 

SETEMBRO 195 

OUTUBRO 170 

NOVEMBRO 217 

DEZEMBRO 127 

TOTAL: 839 

[NOME DA 
CATEGOR

IA] 
[PERCENT

AGEM] 

[NOME DA 
CATEGOR

IA] 
[PERCENT

AGEM] 

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO 

Gráfico 1: Distribuição dos utentes por sexo. 
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DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

Gráfico 2: Distribuição dos utentes por faixa etária. 

EXPERIÊNCIA CADR 
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Gráfico 4: Principais profissões dos utentes do CADR. Gráfico 5: Distribuição das comorbilidades dos utentes do CADR. 
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Gráfico 7: Distribuição dos utentes encaminhados para os Médicos de Família com e sem alteração dos rastreios. 
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Resultados do Rastreio da Apneia do Sono!

Gráfico 9: Distribuição do resultado do Rastreio da Apneia do Sono. 

Resultados do Rastreio da Apneia do Sono 

EXPERIÊNCIA CADR 
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EXPERIÊNCIA CADR 
Resultados do Rastreio da Apneia do Sono!

Género dos Doentes com Rastreio Sugestivo 

Gráfico 10: Distribuição dos rastreios sugestivos de SAOS 
 por género. 
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Gráfico 11.2: Distribuição da diabetes nos 
pacientes com Rastreio Sugestivo. 
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Gráfico 11.1: Distribuição de HTA nos 
pacientes com Rastreio Sugestivo. 
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Gráfico 11.3: Distribuição da dislipidemia 
nos pacientes com Rastreio Sugestivo. 
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Ben-Noun L, Laor A .Relationship of neck circumference to cardiovascular risk factors. Obes Res. 2003;11(2):226-31.; Kee et al., 2009 
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Gráfico 12.1: Distribuição do perímetro cervical nos doentes com 
rastreio da Apneia do Sono Sugestivo em função do género. 

0,59% 
4,12% 

40,59% 

7,65% 

14,12% 

32,94% 

Baixo Risco Risco Aumentado Risco Muito Aumentado 

Sugestivo 

Feminino Masculino 

Gráfico 12.2: Distribuição do perímetro abdominal nos doentes com 
rastreio da Apneia do Sono Sugestivo e função do género. 
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Gráfico 13: Classificação do Peso dos Pacientes com Rastreio Sugestivo. 
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Resultados do Rastreio da Apneia do Sono!
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Gráfico 14: Distribuição dos utentes por padrão Ventilatório e por género. 
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Resultados do Rastreio da DPOC - Espirometria!
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ATS/ERS Task Force: Standardisation of Lung Function Testing, Eur Respir J 2005; Vol. 26; Number 5  
McCarthy, K. et al: Pulmonary Function Testing, Medscape, 2015 

Gráfico 15: Distribuição dos utentes por gravidade do padrão ventilatório e por género. 

Tabela 3: Classificação do grau de severidade da obstrução, segundo 
VEMS. 
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EXPERIÊNCIA CADR 
Resultados do Rastreio da DPOC - Espirometria!

Gráfico 16: Distribuição dos utentes por gravidade do padrão ventilatório e por género. 

Tabela 4: Classificação do grau de severidade da restrição, segundo 
CVF. 
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Gráfico 17: Distribuição dos utentes com e sem alteração do padrão Ventilatório por faixa etária. 
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Alteração do Padrão Ventilatório e Hábitos Tabágicos 
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Gráfico 18: Distribuição dos utentes com e sem alteração do padrão ventilatório, segundo os hábitos tabágicos. 
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EXPERIÊNCIA CADR 
Resultados do Rastreio da DPOC - Espirometria!

Alteração do Padrão Ventilatório e Consumo de Cigarros 

Gráfico 19: Distribuição dos utentes por alteração do padrão ventilatório e consumo de cigarros (unidade maço-ano). 
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Reabilitação Respiratória 
  
Peça crucial no tratamento de muitos doentes respiratórios crónicos é 
uma área em que temos enormes carências em Portugal, como referido 
pela Fundação repetidamente. 
 
O Relatório que se segue da atividade dum Centro Privado (Linde-
Saúde) reporta resultados muito interessantes e poderá contribuir para 
uma melhoria da resposta em cuidados de reabilitação 

 

MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS CLÍNICOS DOS PROGRAMAS DE 
REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA DO AIR CARE CENTRE® DA LINDE 

SAÚDE 

Ao abrigo do protocolo assinado a 5 de Junho 2014 entre a Fundação 
Portuguesa do Pulmão e a Linde Saúde para avaliação, monitorização e 
divulgação dos resultados dos Programas de Reabilitação Respiratória 
realizados pelos AIR Care Centre® - Centros de Reabilitação Respiratória da 
Linde Saúde, apresenta-se o relatório dos resultados clínicos referentes aos 
doentes que realizaram Programa de Reabilitação Respiratória no AIR Care 
Centre® de Lisboa entre 15 de Abril de 2014 e 31 de Dezembro de 2015. 

Para efeitos deste relatório define-se como “doente em Programa de 
Reabilitação Respiratória (PRR)”, todo o doente que realizou intervenção 
multidisciplinar que incluiu os três pilares da Reabilitação Respiratória: 
avaliação e controlo clínico, treino de exercício e educação. Relativamente ao 
treino de exercício considerou-se apenas todos os doentes que realizaram no 
mínimo 6 semanas de treino (12 sessões supervisionadas), tendo como base 
a evidencia mais actual que aponta como 6-8 semanas a duração mínima de 
um PRR. A componente educativa do PRR foi realizada ou em grupo 
(estruturada em 11 sessões temáticas) ou de forma individual (não-
estruturada). Todos os doentes realizaram outras intervenções no âmbito da 
fisioterapia respiratória, como técnicas de controlo respiratório, técnicas de 
higiene brônquica, exercícios respiratórios, entre outras. 

De um total de 230 clientes atendidos no AIR Care Centre®, 34% realizou só 
testes/exames (prova esforço cardiorrespiratória, prova de marcha 6 min, 
provas de aferição de oxigenoterapia de deambulação, entre outros), 16% fez 
consultas das várias especialidades (pneumologia, fisiatria, psicologia, 
nutrição), 2% adquiriu dispositivos terapêuticos de fisioterapia respiratória 
(ex. aparelhos de PEP, inspirómetros de incentivo) e 48% (n=111) entrou em 
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processo de reabilitação (consultas, testes, educação, treino exercício, outras 
intervenções de fisioterapia respiratória). Destes 111 doentes, 63 (56,7%) 
realizaram Programa de Reabilitação Respiratória. 

 

Caracterização da população que realizou programa de Reabilitação 
Respiratória (PRR) 

Dos 63 doentes que realizaram PRR, 57% eram homens e 74,6% situava-se 
no escalão etário entre os 60-79 anos. O doente mais novo tinha 21 anos e o 
mais velho 93 anos. A média idades±DP de todo o grupo foi de 67,6±11,5. 

 

 Homens Mulheres 
N 36 27 

Idades 
(Média±DP) 

70,1±10,8 64,2±12,8 

Máximo 93 90 
Mínimo 36 21 

 

A patologia dominante nos doentes que realizaram PRR foi a DPOC com 34 
doentes (54%) ou 39 doentes (62%) se considerarmos também os doentes 
com DPOC+neo pulmonar. A segunda patologia mais frequente foi a fibrose 
pulmonar com 6 doentes (gráfico 1). 

 

DPOC 
54% 

Fibrose pulmonar 
9% 

Bronquiectasias 
5% 

Asma 
6% 

Dças 
neuromusculares 

5% 

Outras 
6% 

Paquipleurite 
5% 

DPOC + Neo 
pulmão 

8% 

Hipertensão 
Pulmonar 

2% 

Gráiico	  1	  -‐Patologia	  dos	  doentes	  em	  PRR	  
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Dos 34 doentes com DPOC, 8 tinham a classificação de GOLD A, 6 GOLD B, 
11 GOLD C e 9 GOLD D. Um dos doentes com fibrose pulmonar estava em 
situação de preparação para transplante pulmonar. Dois dos doentes que 
realizaram PRR faleceram (doente de 93 anos com DPOC e doente com 
DPOC+neo pulmão). 

 

 

Resultados clínicos 

A evidência tem mostrado benefícios claros da Reabilitação Respiratória a 
vários níveis, como nos sintomas, tolerância ao exercício, qualidade de vida, 
redução do número de exacerbações e/ou da sua gravidade, diminuição dos 
custos directos com a saúde, entre outras.  

Para medir o efeito dos PRR é assim imprescindível usar vários instrumentos 
de medida, adaptados e validados à população em causa. Para apresentar 
os resultados dos doentes que realizaram PRR no AIR Care Centre® 
optámos pelo questionário modificado do Medical Research Council (mMRC) 
para medir o impacto dos sintomas nas actividades diárias, a prova de 
Marcha dos 6 minutos para avaliar a tolerância ao exercício/capacidade 
funcional, o COPD Assessment Test (CAT) para avaliar a qualidade de vida 
relacionada com a saúde nos doentes com DPOC e a comparação entre o 
número de exacerbações no ano anterior ao inicio do PRR e o período de 6 
meses-1 ano após o Programa. 

Nem todos os doentes que realizaram PRR efectuaram os testes finais, por 
vários motivos, como abandono do PRR, indisponibilidade, período mínimo 
para medir os resultados não atingido, entre outras. 

 

 

Resultados ao nível do impacto da dispneia nas actividades diárias 

O questionário mMRC foi aplicado a 26 doentes, na sua maioria com DPOC 
(65,4%). Considera-se que existe uma diferença clinicamente importante, 
quando no final do PRR ocorreu uma diferença igual ou superior a 1 ponto. 

Nos doentes avaliados verifica-se que 65,4% apresentou uma melhoria 
clinicamente significativa. Seis doentes não apresentaram melhoria e um 
referiu agravamento dos sintomas (gráfico 2). 
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Resultados ao nível da tolerância ao exercício 

Para avaliar o efeito do PRR ao nível da tolerância ao exercício/capacidade 
funcional utilizou-se a Prova de Marcha dos 6 minutos (PM6M), respeitando 
as normas orientadoras da American Thoracic Society (2002). 

A distância mínima após intervenção considerada clinicamente importante é 
de 30 metros (25 a 33 m) (Holland et al, ERS/ATS technical standard, 2014). 

A PM6M inicial e final foi realizada em 35 dos doentes que realizaram PRR, 
verificando-se que 88,6% dos doentes atingiram resultados clinicamente 
significativos, percorrendo mais do que 30 metros. Realçamos ainda o facto 
de que 60% dos doentes percorreu mais do dobro desta distância (gráfico 3). 
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Gráfico 2 - Impacto da dispneia nas AVD´s (n=26) 
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Resultados ao nível da qualidade de vida relacionada com a saúde 

Para avaliar o efeito do PRR ao nível utilizou-se o COPD Assessment Test 
(CAT), versão validada para a população portuguesa. A diferença mínima 
considerada clinicamente importante é uma redução no score total igual ou 
superior a 2 pontos. 

Realizaram as duas avaliações 21 doentes com DPOC (62% dos que 
realizaram o PRR). O segundo teste foi realizado no mínimo 2 meses após a 
primeira avaliação. 

Constata-se que 76,2% dos doentes com DPOC avaliados pela CAT 
obtiveram uma redução do score total igual ou superior a dois pontos (gráfico 
4). 

 

 

 

Follow-up de exacerbações 

Foram identificados em 19 doentes (14 doentes com DPOC e 5 com Fibrose 
Pulmonar) os episódios de exacerbação nos 6 meses até 1 ano após término 
do PRR. 

Comparando o nº de exacerbações pós PRR com o mesmo período até 1 
ano antes de iniciar o PRR, verificamos que 37% dos doentes apresenta uma 
redução do número de exacerbações (gráfico 5). 
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Gráfico 4 - Resultados do COPD Assessment Test (CAT) 
(n=21) 
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Sendo a causa das exacerbações multivariada e a amostra de pequena 
dimensão, estes resultados devem ser vistos como meros indicadores, indo 
no entanto ao encontro ao que a evidência mostra como um dos benefícios 
da Reabilitação Respiratória, que é a redução do número de exacerbações. 

 

 

 

Considerações finais 

O AIR Care Centre® - Centro de Reabilitação Respiratória da Linde Saúde 
assume-se como o primeiro Centro especializado de proximidade, com uma 
equipa multidisciplinar, exclusivamente dedicado á reabilitação de doentes 
respiratórios, em especial os crónicos sintomáticos, para os quais a 
Reabilitação Respiratória deve ser uma intervenção integrante do plano 
terapêutico, com evidência científica na melhoria da qualidade de vida, na 
capacitação das actividades de vida diária e na diminuição das necessidades 
de recorrer aos serviços de saúde por agudização, o que é confirmado nos 
nossos resultados. 

 

 

Aumento das 
exacerbações 

Diminuição das 
exacerbações 

Igual ao período 
pré PRR 

4 (21%) 
7 (37%) 

8 (42%) 

Gráfico 5 - Follow-up de Exacerbações 6 meses-1ano pós 
PRR (n=19) 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

B – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. Situação em Portugal 

	  

	  

 

 

Continuam a aguardar-se novos dados sobre a prevalência da DPOC em 
Portugal, resultantes de estudo lançado pela Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia. Até lá prevalece a prevalência estimada de 14,2% dos 
portugueses com mais de 45 anos, resultantes de estudo encabeçado pela 
Professora Cristina Bárbara  ( com metodologia BOLD) e também aceites 
pelo Programa Nacional das Doenças Respiratórias. 

Como em anos anteriores, baseados em dados dos internamentos 
hospitalares (base de Dados dos GDHs, ACSS) e da mortalidade originados 
no INE, apresentam-se alguns dados estatísticos disponíveis e que poderão 
constituir indicadores relevantes. 

 

Quadro I – Evolução dos internamentos, óbitos em doentes internados e 
na população em geral por DPOC ( 2005 – 2014). Óbitos refentes a 2013                                                                                                                                                                                                
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Quadro II – Evolução dos internamentos, óbitos em doentes internados 
e na população em geral por DPOC ( 2005 – 2014). Óbitos refentes a 

2013. Variação percentual entre 2005 e 2014 

Total internam Masculino Feminino Óbitos intern. Óbitos 
populaç. 

-30,5% -23,0% -25,6% -45,4% -4% 

 

 

Dos Quadros I e II temos ressalta, em primeiro lugar um baixo nível  de 
internamentos, aliás, como referimos noutro capítulo, dos mais baixos da 
Região da OMS em que nos inserimos. 

Este é considerado um  bom indicador de saúde pois traduz uma boa 
capacidade de resposta do Sistema de Saúde, permitindo o controle dos 
doentes em ambulatório. Verifica-se aliás uma queda de 30,5% de 
internamentos num período de 10 anos, o que confirma o que atrás se refere. 

Outro indicador positivo é a acentuada queda da mortalidade (-45,4%) nos 
doentes internados por DPOC, apontando para tratamento mais eficaz 
desses doentes. Infelizmente a mortalidade por DPOC, na população em 
geral, mostra tendência para estabilizar 

Verifica-se também um maior número de internamentos no sexo masculino, 
mas a diferença para o sexo feminino mostra tendência a diminuir. 

Claro que o número de internamentos se correlaciona diretamente com a 
população da zona de residência, sendo por isso importantes os dados do 
Quadro III. 

Nele verificamos que as taxas mais altas de internamentos se verificam na 
Região Norte  (104,6/100.000) e as mais baixas no Alentejo (34,9/100.000 
habitantes) e no Algarve (56,5/100.000 habitantes). 

Estas variações Regionais poderão ter diversas explicações, dado não haver 
variações demográficas que as justifiquem , numa primeira análise. 

Não podermos excluir a influência que poderá ter a acessibilidade aos 
cuidados de saúde que, como apontamos noutro capítulo, é relativamente 
fraca nessas regiões. 
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Quadro III – Taxas de internamento por DPOC, por 100.000 habitantes, 
por Região de Saúde (2014) 

 

 

A DPOC é uma doença que atinge predominantemente os grupos etários 
mais elevados e, por isso, não admira que seja nesses grupos que ocorram 
maior número de internamentos. 

É o que se verifica no Quadro IV. Saliente-se, em primeiro lugar, que apenas 
no grupo  com mais de 79 anos parece haver estabilização no número de 
internamentos. Em todos os outros há tendência para uma diminuição para , 
aliás mais evidente no grupo dos 65 aos 79 anos (queda de 51%), mais uma 
vez sugerindo melhor controle dos doentes em ambulatório. 

No grupo com menos de 18 anos os internamentos são residuais, tendo 
descido de 49 casos em 2005, para 19 em 2014 (-38,8%)   
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Quadro IV – Evolução dos internamentos por DPOC, por grupo etário 
(2005 – 2014) 

 

 

Quadro V – Taxas de Óbitos por DPOC por 100.000 habitantes, por 
Região Geográfica (2013) 

 

No Quadro V estão registadas as mortalidades por DPOC na população geral 
em 2013. Verificam-se, mais uma vez acentuadas assimetrias regionais, com 
as maiores taxas no Algarve  (48,7/100.000 habitantes), Açores (45,12/ 
100.000 habitantes) e Madeira (43,79/100.000 habitantes). 
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Mais uma vez isto sucede em Regiões com mais fraca cobertura 
pneumológica, como já referido. No Algarve os números poderão ser 
influenciados pela percentagem de imigrantes ( muitos com pesados hábitos 
tabágicos) e de outra população estrangeira residente, muitos de grupos 
etários elevados. 

Vimos, nos  Quadros anteriores, indicadores positivos que indicam 
assinalável progresso no controle da DPOC, na última década. No entanto 
ainda é possível melhorar investindo na prevenção e na literacia em saúde, 
aspetos que salientamos ao longo deste Relatório e, nos quais a Fundação 
tem procurado intervir, ma medida das suas possibilidades. 

Como exemplo de constrangimento transcrevemos, de novo, o Quadro VI, 
extraído de Relatório da DGS – Doenças Respiratórias em Números, 2015, 
que claramente demonstra o escasso número de doentes registados nos 
cuidados respiratórios como sofrendo de DPOC sublinhando o sub-
diagnóstico desta patologia. 

 

Quadro VI – Utentes registados nos Cuidados Primários como sofrendo 
de DPOC 

 

 

Estes números apontam para um maior registo de casos na Região Norte 
(1452,2/100.000 habitantes) e um menor no Algarve (824,8 /100.000 
habitantes). As taxas são de 946,6 para o Centro, 942,4 para Lisboa e Vale 
do Tejo e 918,7 para o Alentejo. 

Mais preocupante é a escassez de casos confirmados por Espirometria 
(Quadro VII): apenas 9,3% 
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Quadro VII – Utentes dos Cuidados Primários com o Diagnóstico 
confirmado por Espirometria

 

Como mostra este Quadro a situação é particularmente grave no Algarve em 
que o número de espirometrias é residual. Esta realidade reforça a 
necessidade da rápida implementação da Rede Nacional de Espirometria, 
repetidamente referida pela Fundação e todas as outras instituições e 
organizações da área da saúde respiratória. 

Um outro constrangimento, também já salientado é o provável sub-
tratamento traduzido no facto de em 2014 apenas terem sido vendidas 
894.796 embalagens de broncodilatadores, β-2 de longa ação  e 
anticolinérgicos, para uma população estimada de mais de 1.700.000 
doentes com DPOC ou Asma. Destes não será exagerado pensar que 30% 
necessitariam de medicação continuada o que justificaria um consumo de 
mais de 6 milhões de embalagens! 

A avaliação dos custos da DPOC em Portugal é um projeto de há muito 
colocado como objetivo da Fundação. Procuraremos iniciá-lo ainda este 
anos, obedecendo á metodologia abaixo delineada por Madalena Teles de 
Araújo: 

As doenças respiratórias crónicas (DRC) são doenças crónicas tanto 
das vias aéreas superiores como das inferiores. A asma, a rinite 
alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) são as DRC 
mais comuns, representando um dos maiores problemas de saúde e 
a sua prevalência tem aumentado. Afetam a qualidade de vida e 
podem provocar incapacidade, causando um grande impacto 
económico e social. As limitações físicas, emocionais e intelectuais  
que surgem com a doença, com consequências na vida do doente e 
da sua família geram grande sofrimento humano. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Banco Mundial estimam 
que quatro milhões de pessoas com DRC podem ter morrido 
prematuramente em 2005 e as projeções são de um aumento 
considerável no número de mortes no futuro. Como estratégia para 
enfrentar este problema de saúde no plano mundial a OMS criou o 
Global Alliance Against Chronic Respiratory Disease (GARD). 

A DPOC é assim uma importante causa de morbilidade e mortalidade. 
A sua elevada prevalência e mortalidade associada, estão a 
aumentar, dando sinal que há necessidade de melhorar as 
intervenções estratégicas como o diagnóstico e o tratamento 
precoces, para reduzir o impacto social e económico desta doença. 

Na abordagem económica da DPOC, os argumentos devem ir além 
da eficácia e segurança e custo da intervenção para incluir aspetos 
mais amplos como a sobrevivência e o impacto na qualidade de vida. 

Este estudo vai basear-se no custos da DPOC e na qualidade de vida 
do doente, como primeira abordagem, sem se realizar um estudo de 
custo-efetividade de alternativas terapêuticas em competição. 

O objetivo deste estudo é estimar os custos diretos para os serviços 
de saúde, os custos diretos externos aos serviços de saúde (doente) 
e os custos indiretos e avaliar o estado de saúde na perspetiva do 
doente. O horizonte temporal é um ano, a perspetiva a da sociedade. 
As estimativas de custos são obtidas a partir das componentes dos 
cuidados.  

Os custos diretos são os resultantes diretamente da utilização de 
cuidados de saúde, pelo sistema de saúde ou pelo doente. São 
exemplo para os cuidados de saúde despesas com pessoal, materiais 
consumíveis, medicamentos, meios complementares de  diagnóstico 
e terapêutica e custos de estrutura (ex, energia, água, limpeza). Para 
além destes custos de produção incluem-se os gastos efectuados 
pelos utentes e familiares, por exemplo despesas com cuidados 
familiares, medicamentos , consultas, meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica, urgências, internamentos, oxigénio, 
reabilitação transportes, modificações nos locais de habitação. 

Consideram-se custos indiretos os que se associam à perda de 
produção económica individual ou familiar, devido à utilização de 
cuidados de saúde ou reduções na produtividade, resultantes de 
alterações no estado de saúde (morbilidade e mortalidade).  
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O principal instrumento de recolha de dados para a componente de 
custos é um questionário estruturado desenvolvido para o efeito. A 
valorização dos  diferentes itens em termos monetários seguirá os 
valores tabelados. Para a componente de qualidade de vida/estado 
de saúde optou-se pelo questionário SF 36. 

Para todos os doentes regista-se a idade, género, distrito, concelho e 
freguesia de residência, nível de rendimentos e estádio da DPOC. 
 
Avaliam-se os custos diretos para os Serviços de Saúde: 
• Cuidados primários: Urgências Básicas , consultas, 

medicamentos, meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica, oxigénio, transportes 

• Cuidados diferenciados: urgência hospitalar, consultas, 
medicamentos, meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica, internamento, transportes, oxigénio, reabilitação 
respiratória 

 
Avaliam-se os custos diretos externos aos Serviços de Saúde: 
• Doente: urgências, consultas, medicamentos, meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica, transportes, 
tratamento com oxigénio, reabilitação respiratória, internamento, 
urgência hospitalar 

 
Avaliam-se os custos indiretos: 
• Doente e familiares: perda de rendimento 
• Sector Social: baixa 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

C – Asma. Situação em Portugal 

 

 

A Asma Brônquica continua a ser um relevante problema de saúde em 
Portugal e todos indicadores apontam no sentido do seu peso tender a 
aumentar. Em termos de incidência e de prevalência não temos dados novos 
em relação ao apontado em Relatórios anteriores, mas estima-se que o 
número de asmáticos ultrapasse, em Portugal, 1 milhão, ainda que com 
graus de gravidade muito diversos. Todos justificarão, no entanto, 
acompanhamento e o recurso a medidas preventivas. Num número 
significativo de situações será necessário recorrer a medicação inalatória 
broncodilatadora e antinflamatória. 

Vejamos alguns indicadores e dados estatísticos mais recentes, começando 
pela evolução dos internamentos hospitalares em 2014. Saliente-se que 
Portugal é o país da Europa com mais baixa taxa de internamentos por 
Asma, o que indicia uma boa resposta do Sistema de Saúde português. 

 

Quadro I – Evolução dos internamentos, óbitos em doentes internados e 
na população em geral por Asma ( 2005 – 2014). Óbitos refentes a 2013 
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Do Quadro I destaca-se o aumento sustentado do número de internamentos 
por Asma, o que indicia que o seguimento destes doentes no ambulatório 
poderá não ser o ideal, ao que se associará eventualmente sub-diagnóstico e 
deficiente adesão dos doentes ao tratamento. 

Os internamentos por Asma ocorrem sobretudo no sexo feminino, ainda que 
tenha havido um maior incremento  dos internamentos no sexo masculino. 

Outro aspecto pouco favorável é o facto de ter aumentado a mortalidade na 
população geral, ainda que de forma ligeira. 

Inversamente houve uma significativa diminuição dos óbitos nos doentes 
internados, sugerindo melhor controle dos mesmos. 

 

Quadro II – Evolução dos internamentos, óbitos em doentes internados 
e na população em geral por Asma ( 2005 – 2014). Óbitos refentes a 2013 

Variação percentual 2005 – 2014/2013 

Total 
internamentos 

Masculino Feminino Óbitos 
internamento 

Óbitos 
populaç. geral 

+ 55,3% +111,0% +28,6% - 22,8% + 8,9% 

 

 

Ao analisar o peso da asma, tendo como referencia os internamentos, é 
importante ter em atenção a taxa em relação à população da região. É o que 
está expresso no Quadro III. 

Também na Asma se verificam acentuadas variações regionais verificando-se 
na Região Centro taxas significativamente superiores às das outras Regiões, 
justificando-se futuros estudos que permitam esclarecer esta realidade. 

Outro aspecto relevante encontra-se expresso no Quadro IV. Nele verificam-
se acentuadas diferenças no número de internamentos nos diferentes grupos 
etários. 

A maioria dos internamentos ocorrem no grupo com menos de 18 anos, 
incluindo pois as crianças, podendo ter grande peso as bronquiolites. 

Nos restantes grupos salienta-se umas descida nos grupos dos  40 aos 64 
anos e dos 65 aos 79 anos e uma ligeira subida acima dos 79 anos, para o 
que pode contribuir o aumento da população desse grupo etário. 
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Quadro III – Taxas de internamento por Asma, por 100.000 habitantes, 
por Região de Saúde (2014) 

 

 

Quadro IV – Evolução dos internamentos por Asma , por grupo etário 
(2005 – 2014) 
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Quadro V – Utentes inscritos nos Centros de Saúde com o diagnóstico 
de Asma 

 

 

Quadro VI – Taxas de Utentes inscritos nos Centros de Saúde com o 
diagnóstico de Asma por 100.000 habitantes 

Norte Centro Lisboa e Vale 
do Tejo 

Alentejo Algarve 

 2.519,8 1.784,5 2.115,1 1.573,3 1.524,5 

 

Na Asma também parece haver uma sub-valorização do diagnóstico como 
se pode constatar  nos  quadros VI e VI. No Conjunto dos Centros de Saúde 
apenas estão  registados 221.974 utentes como tendo Asma, o que é inferior 
ao que seria expectável. Também neste Registo há acentuadas assimetrias 
regionais, sendo a Região Norte a que tem maior taxa por 100.000 
habitantes. É discutível se tal se deve a variações da prevalência ou antes a 
diferentes sensibilizações dos  médicos de família. 

Também na Asma haverá provavelmente sub-tratamento, tendo em atenção 
o número de embalagens de broncodilatadores e antiinflamatórios vendidos 
como já foi referido noutros pontos deste Relatório. 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

D – Insuficiência Respiratória Crónica. Situação em Portugal 

 

 

 

Como referimos no 10º Relatório do ONDR, o número de doentes internados 
em que, na evolução das suas situações, do foro respiratório, cardíaco ou 
outras, surge insuficiência respiratória é muito elevado e tem crescido 
significativamente, conforme se pode verificar no Quadro I. Esta realidade 
tem um grande peso nos internamentos hospitalares e constitui um fator de 
risco a ter em conta. 

Temos por isso dedicado alguma atenção a este tema, até por se constatar 
um progressivo aumento do número e gravidade destas situações: 

Quadro I – Doentes internados por insuficiência respiratória crónica 
agudizada, por sexo, doentes ventilados e óbitos em internamento. 

Evolução em 10 anos 

 

No Quadro acima podemos verificar um aumento constante destas situações 
ao longo dos anos, tendo aumentado 42,3% num período de 10 anos, o que 
é motivo de preocupação e implica adequação dos serviços de saúde a esta 
realidade. 
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Verifica-se um ligeiro predomínio no sexo masculino, com tendência a 
esbater-se. 

Mais relevante é o facto de ter havido um aumento de 40,8% no número de 
óbitos nos doentes internados por esta patologia, sugerindo que as situações 
são cada vez mais graves, surgindo em doentes mais idosos e com pesadas 
co-morbildades. 

Outro indicador de maior gravidade destas situações clínicas é o facto de 
muitos destes doentes necessitarem de ventilação assistida, com os 
inerentes custos em recursos de saúde. Em 10 anos houve um aumento de 
188,9% de doentes em insuficiência respiratória, que foram ventilados. 

São situações de grande gravidade, o que é traduzido pelo facto de,  em 
2014, dos doentes internados por insuficiência respiratória terem falecido 
24,2%, valor que não difere significativamente dos 25,6% dos óbitos que 
tinham ocorrido em 2005 por situações semelhantes. 

 

Quadro II – Doentes internados por insuficiência respiratória crónica 
agudizada, por grupo etário. Evolução em 10 anos 

 

 

O quadro II demonstra que houve em 10 anos estabilização do número de 
casos  de insuficiência respiratória nos grupos etários abaixo dos 40 anos, 
subida acentuada a partir dos 65 anos ( + 26,8%) e sobretudo acima dos 79 
anos (+ 61,1%), mais um indicador de que o envelhecimento da população e 

0	  

2000	  

4000	  

6000	  

8000	  

10000	  

12000	  

14000	  

16000	  

18000	  

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

<	  18	  anos	  

18	  -‐	  39	  

40	  -‐	  64	  

65	  -‐	  79	  

>79	  



	  

 

  

11 Relatório do ONDR             167 

eventualmente alargamento dos critérios de ventilação, independentemente 
da idade, possam contribuir para essa realidade. 

 

Quadro III – Evolução das taxas de mortalidade em 10 anos nos doentes 
ventilados, por grupo etário 

 

 

No Quadro III fica demonstrado um dado positivo indicativo de respostas 
mais eficazes nas Unidades de Cuidados Intensivos: Houve melhoria das 
taxas de mortalidade, em doentes internados por insuficiência respiratória, 
por 100.000 habitantes, em todos os grupos etários que, nos doentes com 
mais de 79 anos atingiu os 69,1% ( a maior queda percentual). Esta dado 
justifica  a aposta em ventilar estes doentes, se clinicamente indicado.  

No Quadro III verificam-se, mais uma vez, acentuadas assimetrias regionais, 
que poderão ter diferentes causas. Em relação à baixa taxa do Alentejo tal é 
provável que seja consequência de escassez de recursos, sendo os doentes 
encaminhados para outras Regiões, se necessitam de ventilação ou se prevê 
que tal possa suceder. 

Já em relação ao pico na Região Centro não poderá ter essa explicação e a 
capacidade de oferta não diferirá doutras Regiões, nomeadamente Norte e 
Lisboa e Vale do Tejo. É tema que valerá a pena aprofundar e caracterizar 
melhor. 
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Quadro III – Taxas de internamentos por Insuficiência respiratória, por 
100.000 habitantes, por Região de saúde – 2014 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

E – Fibroses Pulmonares 

 

 

 

 

Como referimos nos Relatórios anteriores (nomeadamente no 9º e no 10º) os 
internamentos  por fibrose pulmonar têm vindo a aumentar duma forma 
significativa, o que parece indicar um aumento destas situações. 
Desconhecida a prevalência na população, este é um indicador importante. 

É certo que este termo envolve muitas doenças de gravidade muito diferente, 
algumas relativamente estáveis, outras progressivas, podendo evoluir para 
falência significativa da função pulmonar e podendo encaminhar os doentes 
para o transplante pulmonar.  

Ao abordar o panorama das doenças respiratórias, não podemos, pois, deixar 
de focar a nossa atenção neste grupo de doenças. 

Os  números seguintes são suficientemente expressivos para imporem uma 
análise cuidada e necessitam, urgentemente, que esse grupo de doenças 
seja devidamente classificado e essa classificação registada, até pelo facto 
de serem entidades clínicas diversas que impõem atitudes terapêuticas 
diversas. 

Como referimos no 10º Relatório até à pouco os tratamentos médicos – 
corticosteróides e citostáticos -  eram pouco eficazes e tínhamos grande 
dificuldade em interferir na história natural destas doenças. Surgiram 
entretanto novos fármacos, já aprovados pelas Agências Internacionais do 
Medicamento, como o nintedanib e a perfinedona que parecem capazes de 
frenar o processo de fibrose intersticial do pulmão e que trazem nova 
esperança aos doentes com quadros como o da fibrose pulmonar idiopática. 

Não esquecer que neste rol  imenso de doenças estão algumas que podem 
evoluir para situações de insuficiência respiratória tão grave que impliquem o 
recurso ao transplante pulmonar. 

Ora estes doentes devem ser precocemente identificados, devidamente 
acompanhados e tratados e inscritos em listas de candidatos a transplante 
pulmonar. 
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Recomenda-se que se invista fortemente nesta área para que sejam 
garantidos aos doentes os melhores cuidados. 

 

Quadro I  - Evolução dos internamentos por Fibrose Pulmonar – 2005 – 
2014, por Região de Saúde 

 

 

 

Quadro II – Variação percentual dos internamentos por Fibrose 
Pulmonar: anos de 2005 e 2014 
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+ 21,6 + 25,4 + 29,6 +12,5 + 119.5 + 69,1 
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Quadro III –Taxas de incidência de internamentos por fibrose pulmonar 
por 100.000 habitantes, por Região de Saúde  – 2014 

 

 

Dos três Quadros anteriores ressaltam alguns dados importantes. Salienta-
se, desde logo, um acentuado aumento do número de internamentos por 
fibrose pulmonar (+69,1%) num período de 10 anos, que ocorre em todas as 
Regiões de Saúde, ainda que com acentuadas variações regionais. 

Ainda que com algumas flutuações, esse crescimento é sustentado em todo 
o país, ao longo do período em análise, indiciando uma clara tendência para 
uma crescente prevalência deste grupo de doenças. 

Apesar dum crescimento em todas as Regiões, este é particularmente 
relevante na Região Norte (+ 119,5%). Qual o significado desta realidade? 
Não parece justificável apenas por critérios de classificação, justificando 
análise mais aturada. 

Estamos perante um conjunto de doenças aparentemente de prevalência 
crescente, muitas vezes de grande gravidade, devendo impor um diagnóstico 
etiológico preciso, pelas razões já apontadas. Por tudo isto recomendamos a  
manutenção ou criação em todos os Serviços Hospitalares de Pneumologia 
de Consultas de Doenças do Interstício Pulmonar. 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

F – Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono 

 

 

 

 

A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono persiste como uma preocupação 
crescente em saúde respiratória, continuando a haver alguma dificuldade em 
termos números sobre a sua real prevalência. 

Transcrevemos a seguir o que escrevemos no 10ª Relatório do ONDR: 

 

Esta situação clínica é um problema claramente emergente. Na 
prática clínica todos “sentem” que o SAOS está cada vez mais 
presente, que o número de doentes é cada vez maior e que cada vez 
é mais frequente que sejam os próprios doentes a procurarem o 
médico, suspeitando poderem sofrer da doença. Parece, pois, que a 
sensibilização da população para o SAOS é cada vez maior, o que é 
positivo. 

É uma doença em que existe uma falência ventilatória que atinge, 
muitas vezes, doentes com outras patologias respiratórias e no 
tratamento da qual é fundamental o apoio domiciliário e uma vigilância 
médica por médicos habilitados, muitos dos quais pneumologistas. 
São razões suficientes para que se justifique que, neste Relatório, o 
Observatório Nacional das Doenças  Respiratórias e a FPP aborde 
este tema. Aliás, o SAOS integra os objetivos do Programa Nacional 
para as Doenças Respiratórias. 

Não existem números seguros da prevalência do SAOS em Portugal, 
mas existem alguns números que são indicadores relevantes. 

Como referido no Relatório recentemente publicado pelo Programa 
Nacional para as Doenças Respiratórias, baseado em estudo 
realizado pelos Médicos Sentinela, estima-se que a prevalência de 
SAOS em homens adultos, definida como a ocorrência de episódios 
de hipopneia e apneia frequente e hipersonolência diurna, varie entre 
1 e 5 %. Considerando exclusivamente a ocorrência de episódios de 
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apneia e hipopneia, a prevalência de SAOS pode variar, de acordo 
com diferentes estudos, entre 3 e 28 %, sendo que cerca de metade 
apresenta um quadro moderado a grave . Linderberg estima uma 
elevada prevalência de SAOS não diagnosticada que varia entre 0,3 e 
5%. 

Já em 2009, a Comissão que elaborou o Relatório que serviu de base 
ao estabelecimento da prescrição electrónica verificou que estavam 
em ventilação domiciliária com CPAP ou BiPAP 123.500 doentes, a 
maioria dos quais doentes com SAOS. 

 

 

Um dos problemas relacionado com esta patologia é o seu diagnóstico que 
assenta, para confirmação, de registo poligráfico do sono, idealmente 
polisonografia noturna em internamento, o que permite também o estudo 
doutras componentes importantes do sono. Existem outras metodologias 
mais simples, não implicando internamento e que nas mãos de pessoas 
devidamente habilitadas e em doentes selecionados poderão ter interesse. 

Esta realidade dificulta o acesso ao diagnóstico, levando a listas de espera 
indesejáveis e, por vezes longas, apesar do esforço que tem sido feito na 
criação de Unidades de Sono, quer no serviço Nacional de Saúde, quer no 
sector privado. Não dispomos todavia, no momento, duma listagem completa 
dessas Unidades e da avaliação das reais carências. 

Fruto desse esforço do Serviço Nacional de Saúde minorar a situação 
apresenta-se, no Quadro I, a evolução da produção hospitalar entre 2009 e 
2014.  
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Quadro I – Evolução da Produção Hospitalar – Síndrome Apneia 
Obstrutiva do Sono – 2009 - 2014 

 

 

Neste período houve um aumento de 284,8% no número de utentes saídos 
com esse diagnóstico, fruto duma maior capacidade de resposta e de uma 
maior sensibilização dos doentes e dos profissionais.  

Como seria de esperar a maior parte dos doentes foram diagnosticados em 
ambulatório, apontando para uma procura eletiva dos Laboratórios do Sono. 

De salientar que, após uma subida abrupta do número de casos nos quatro 
primeiros anos, houve uma relativa estabilização em 2014: apenas um 
aumento de 1,7%, o que nos sugere provável esgotamento da capacidade de 
resposta dos centros instalados. 

É geralmente aceite que esta patologia está sub-diagnosticada, com graves 
consequências para a saúde dos doentes e consequências para a Sociedade 
(riscos acrescidos de acidentes de viação e de trabalho, por exemplo). 

Para nós pneumologistas há ainda outros fatores a ter em consideração. Por 
um lado há, por vezes, sobreposição com outras doenças respiratórias, como 
a DPOC e a Asma. Por outro lado as perturbações do sono são frequentes 
nos doentes respiratórios crónicos, potenciando os efeitos da doença de 
base. 

Por isso a Fundação, nos rastreios que promove junta da população,  
resolveu incluir inquéritos que abordassem essa matéria, conjugando a 
Escala de Epworth (sonolência diurna) e o Questionário de Berlim. 
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Já referimos, noutro capítulo, os resultados dos primeiros meses do Projeto 
em desenvolvimento em Santa Maria da Feira. Destacamos a seguir os 
seguintes aspectos: 

Quadro II – Distribuição dos utentes avaliados em Santa Maria da Feira 
(Maio a Dezembro de 2015) 

 

No Quadro anterior verificamos que dos 839 utentes avaliados, 458 ( 54,6%) 
apresentavam respostas aos inquéritos que eram compatíveis com eventual 
SAOS, ou pelo menos, com eventual patologia  do sono. 

Quadro II – Rastreio de Apneia do Sono e Índice de Massa Corporal 
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Gráfico 7: Distribuição dos utentes encaminhados para os Médicos de Família com e sem alteração dos rastreios. 
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Gráfico 13: Classificação do Peso dos Pacientes com Rastreio Sugestivo. 
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Quadro III – Rastreio de Apneia do Sono e Co-morbilidades 

 

 

Os dois Quadros anteriores apontam para a existência de fatores de risco, 
para além da patologia respiratória, para o Síndrome de Apneia Obstrutiva do 
Sono, como sejam a obesidade e a hipertensão arterial. 

Noutro rastreio, realizado em cerca de 400 funcionários públicos, em 
Lisboa, no ativo, encontramos dados semelhantes aos atrás referidos. 

Estes dados levam-nos a fazer duas recomendações: 

1 – Melhoria da acessibilidade ao diagnóstico com criação de novos 
centros e valorização das técnicas de diagnóstico existentes. Reforço dos 
recursos humanos e agilização da prescrição dos meios de tratamento. 

2 – Inclusão de escalas de avaliação da qualidade do sono no exame 
clínico dos doentes respiratórios crónicos, sobretudo se com aumento do 
IMC ou sofrendo de hipertensão arterial refratária.
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Gráfico 11.2: Distribuição da diabetes nos 
pacientes com Rastreio Sugestivo. 

43,82% 

56,18% 

Não Sim 

Sugestivo 

HTA 
Total 

Gráfico 11.1: Distribuição de HTA nos 
pacientes com Rastreio Sugestivo. 
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Gráfico 11.3: Distribuição da dislipidemia 
nos pacientes com Rastreio Sugestivo. 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

G – Cancro do Pulmão. Situação em Portugal 

 

 

 

 

Em Fevereiro comemora-se o dia Mundial do Cancro (4 de Fevereiro). É uma 
oportunidade para recordar que o cancro do pulmão é o quarto cancro mais 
frequente em Portugal, só precedido pelos cancros da próstata, mama e 
cólon, ainda que a incidência de cancro do pulmão em Portugal é 
relativamente baixa, em relação ao resto da Europa. 

Para além de ser frequente  os tumores do aparelho respiratório são causa 
elevada mortalidade entre nós. São os mais mortíferos e responsáveis por 
24% dos óbitos por tumores malignos. 

 

Quadro I - 10 tumores com maior mortalidade em Portugal 

 

 

O cancro do pulmão relaciona-se diretamente com a exposição a fumo de 
tabaco e a outros poluentes atmosféricos, particularmente o amianto e o 
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radon. A melhor maneira de inverter a tendência crescente para a ocorrência 
destes tumores é a prevenção. 

A prevenção assenta fundamentalmente no evitar a exposição aos factores 
cancerígenos. Não fumar e evitar estar exposto ao fumo de tabaco dos outros 
é um passo essencial, que apenas depende da vontade de cada um. 

Como referimos há outros poluentes cancerígenos. Em Portugal temos um 
problema com o amianto que ainda está presente em muitos edifícios 
públicos e privados. Ora o amianto, se as fibras se libertam para a atmosfera,  
constitui um risco significativo de causar cancro do pulmão. Será fundamental 
a mobilização de todos para que este problema se resolva rapidamente e que 
se proceda o mais rapidamente possível  à sua remoção, em condições de 
segurança. 

Em muitas zonas graníticas do país as concentrações de radon nas 
habitações são elevadas e atingem níveis potencialmente perigosos para as 
populações., capazes de poderem estar na origem dalguns cancros do 
pulmão. É outro poluente cujos efeitos urge minimizar. O mesmo se pode 
dizer em relação a todos os poluentes atmosféricos, originados quer nos 
veículos automóveis, quer  na poluição industrial. 

Como dois importantes indicadores do comportamento do cancro do pulmão 
em Portugal temos avaliado o que se tem passado, ao longo dos anos,  com 
os internamentos por essa patologia e com os óbitos por tumores malignos, 
classificados como da laringe, traqueia, brônquios e pulmões. 

Estes números já foram apresentados nos capítulos sobre “internamentos  
hospitalares” e mortalidade por doenças respiratórias. 

Cabe no entanto aqui salientar alguns factos que ressaltam desses números 
e que se sintetizam nos quadros seguintes: 

No Quadro II estão registados os internamentos entre 2005 e 2014, os óbitos 
por essa patologia nos doentes internados e os óbitos na população geral ( 
estes referentes a 2005 – 2013). 

Podemos constatar que há um aumento durante o período quer nos 
internamentos, quer nos óbitos na população em geral e uma relativa 
estabilização nos óbitos em internamento, o que se torna mais evidente no 
Quadro III. 

Destes dados emergem duas constatações: aumento da prevalência e da 
mortalidade da doença, sugerindo falhas na prevenção e no diagnóstico 
precoce , e maior capacidade de tratar os doentes internados. 
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De salientar ainda que o incremento do número de internamentos é feito 
sobretudo à custa dum aumento mais acentuado no sexo feminino, 
eventualmente relacionável com um aumento do consumo de tabaco nas 
mulheres. Não são todavia de excluir outras causas que justificam avaliação 
futura. 

 

Quadro II – Internamentos por tumores das vias aéreas e pulmão, óbitos 
em internamento e óbitos na população geral 

 

 

Quadro III – Internamentos por tumores das vias aéreas e pulmão, 
óbitos em internamento e óbitos na população geral, variação 

percentual entre 2005 e 2014 (2013 para a mortalidade na população) 

Total masculino Feminino Óbitos 
internamento 

Óbitos 
população 
geral 

+ 14,2% +10,1% +26,5% -12,4% +20,4% 

 

Outro dado que, nesta doença como noutras doenças respiratórias, convém 
averiguar é se há homogeneidade em todo o território nacional ou se há 
variações regionais acentuadas. 
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No Quadro IV apresentamos a evolução dos internamentos por tumores dos 
brônquios e pulmões distribuídos por regiões de saúde: 

Deste Quadro destacam-se dois aspectos: Acentuadas assimetrias regionais 
em número de casos e  diminuição de internamentos, no período em 
consideração, em todas as regiões de saúde do continente, excepto na 
Região Norte: 

 

Quadro IV – Número de internamentos por tumores dos brônquios e 
pulmões, por Região de Saúde ( 2005 – 2014) 

 

  

Quadro V – Número de internamentos por tumores dos brônquios e 
pulmões, por Região de Saúde ( 2005 – 2014) – variação percentual 

Algarve Alentejo LVT Centro  Norte 

-11,6% -15,6% -10,0% -15,8%  + 12,6% 

 

As doenças são obviamente mais frequentes nas regiões com maior 
população. Por isso um excelente indicador é o da mortalidade por uma 
determinada doenças, por 100.000 habitantes. 

É o que se encontra expresso no Quadro VI no qual podemos verificar que a 
taxa de mortalidade mais elevada, por tumores pulmonares ocorre nos 
Açores(64,22/100.000), verificando-se as taxas mais baixas na Região 
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Centro, o que não poderá ser apenas explicado por maior capacidade de 
resposta na Região Centro, já que não parecem existir diferenças de 
resposta significativas em relação a Lisboa e Porto, por exemplo. São 
aspectos a ter em consideração em futuros estudos epidemiológicos. 

 

Quadro VI – Taxas de óbitos por tumores de brônquios e pulmões por 
Regiões Geográficas e por 100.000 habitantes 

 

 

Como habitualmente este capítulo é completado pelo excelente contributo do 
Dr. Fernando Barata, perito de enorme qualidade e conhecimento na área do 
cancro do Pulmão: 

 

CANCRO DO PULMÃO EM DEBATE 

Fernando Barata, Março de 2016 

EPIDEMIOLOGIA 

Para a Organização Mundial da Saúde, em 2012, foram detetados 14,1 
milhões de novos casos de cancro a nível mundial. Mais de 4 em 10 destes 
novos casos ocorreram em países de baixo/médio nível de desenvolvimento 
humano. Também 4 em 10 dos novos cancros são diagnosticados como do 
pulmão, mama, cólon e próstata. Ainda, de 2012, sabemos que mais de 32,5 
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milhões de pessoas viviam com uma doença oncológica diagnosticada nos 
prévios cinco anos. 

Em 2012 foram diagnosticados mais de 1 milhão e 800 mil pessoas com 
cancro do pulmão. Cerca de 58% dos novos casos foram diagnosticados nos 
países subdesenvolvidos. No homem as maiores taxas de incidência 
verificaram-se na Europa Central e as mais baixas na África Ocidental. Na 
mulher as taxas mais elevadas estão identificadas na América do Norte e 
Europa do Norte enquanto as taxas mais baixas verificaram-se na África 
Subsariana.  

Na Comunidade Europeia (28 países) um total 1.359.100 europeus morreram 
por cancro em 2015 dos quais 766.200 homens e 592.900 mulheres. O 
cancro do pulmão surge em 4º lugar na incidência mas em 1º lugar 
destacado na mortalidade. Responsável por 21% das mortes por doença 
oncológica. 

Em Portugal, os dados de que dispomos são para a incidência e mortalidade 
de média fiabilidade segundo organismos europeus. Na ultima década 
registamos o esforço das entidades nacionais no sentido da alta credibilidade 
dos nossos registos. Para o Globocan, em 2012 registámos uma incidência 
de 4192 casos, sendo 3215 no homem e 977 na mulher. A mortalidade foi de 
3441 casos sendo 2638 no homem e de 803 na mulher. A prevalência ( 
números de pessoas vivas com cancro do pulmão no final de 2012) foi de 
4806 sendo 3693 no homem e 1113 na mulher.  

Para Portugal e para o conjunto das cinco principais doenças oncológicas 
(cólon, estômago, mama, próstata e pulmão) encontramos o cancro do 
pulmão em 4º lugar em termos de incidência e em 2º lugar na mortalidade, 
atrás do cancro do cólon. Quando, para o mesmo anos, nos comparamos 
com outros países do sul da Europa como a Espanha ou Itália constatamos 
idêntica posição na incidência (4º lugar atrás da mama, próstata e cólon) mas 
nesses países o cancro do pulmão é já o primeiro na mortalidade.  

Para o Programa Nacional das Doenças Oncológicas (PNDO) “ A 
transformação epidemiológica da Oncologia, tem levado a um crescimento 
progressivo do número de novos casos anuais, e a um aumento da idade 
média da população afetada. O aumento de incidência deve-se 
maioritariamente aos ganhos de esperança de vida da população portuguesa. 
As modificações dos estilos de vida, para além de influenciarem as variações 
de incidência, contribuem para mudanças relativas entre as diversas 
neoplasias. ”  Citando o Registo Oncológico Nacional de 2010 a taxa bruta de 
cancro do pulmão foi de 35,8 por 100.000 habitantes com 57,7 nos homens e 
15,8 nas mulheres.  

Em 2014 faleceram por cancro do pulmão um total de 3927 doentes 
sendo 3077 homens e 850 mulheres. Segundo o programa de prevenção e 
controlo do tabagismo cerca de 3890 mortes por cancro do pulmão foram 
atribuídas ao tabaco. 
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Desde há vários anos que sabemos que o cancro do pulmão é o principal 
responsável pelo número de anos potenciais de vida perdida em Portugal. 
Em 2014 o cancro do pulmão foi responsável por 19.380 anos potenciais 
de vida perdida. 

Quando observamos pormenorizadamente, por Administrações Regionais de 
Saúde, o comportamento do cancro do pulmão constatamos valores de 
incidência mais elevados nas Administrações Regionais de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e as ilhas da Madeira e Açores (aqui a taxa 
mais elevada). Para a mortalidade, em 2014, ela varia entre 43,3 por 100.000 
habitantes na região dos Açores para 18,2 por 100.000 na região centro do 
país. A letalidade é globalmente mais elevada no interior e ilhas versus o 
litoral.   

Ainda para o PNDO, o cancro do pulmão no nosso país regista a mortalidade 
mais baixa da Europa juntamente com a Suécia mas devido à sua elevada 
letalidade é o principal responsável pelas mortes por doença oncológica em 
Portugal. A evolução da produção hospitalar com a neoplasia pulmonar tem-
se mantido estável nos últimos cinco anos e com bons parâmetros de 
sustentabilidade pelo Serviço Nacional de Saúde.  

FACTORES DE RISCO 

O tabaco é a principal causa de cancro do pulmão. Há evidência robusta da 
relação tabaco e qualquer dos tipos histológicos de cancro do pulmão. Os 
atuais padrões geográficos e temporais refletem largamente o consumo de 
tabaco da década anterior. Irrefutável que uma significativa redução do 
consumo de tabaco resultaria na prevenção de uma larga fracção de doentes 
com cancro do pulmão.  

O risco do fumador é 10 a 20 vezes o não fumador. Esta variação no risco 
potencial resulta de diferentes aspectos do consumo como duração, idade de 
início, tipo de tabaco, consumo diário, padrão de inalação, tempo desde a 
cessação entre outros.  

Prioridades na prevenção do cancro do pulmão, a par com a cessação 
tabágica inclui o controlo de determinadas exposições ocupacionais, fumo 
passivo, evicção de fortes poluentes ‘indoor’ e ‘outdoor’, factores nutricionais, 
infecciosos crónicos e genéticos.  

Hoje sabemos que 15% dos homens e 53% das mulheres a nível mundial 
a quem diagnosticamos cancro do pulmão são não fumadores. Este 
grupo foi alvo de uma série de trabalhos que definiram o cancro do pulmão 
em não fumadores como predominantemente em doente mais jovem, 
asiático, com histologia adenocarcinoma. Diagnosticado em fase mais 
avançada da doença o não fumador mostra melhor resposta à terapêutica, 
com maior número de alvos moleculares específicos (EGFR, ALK, PIK3CA) 
para os quais dispomos de terapêuticas especificas.  
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RASTREIO 

Até ao início deste milénio todas as tentativas de rastreio nomeadamente 
com recurso ao Rx do tórax e à citologia da expectoração não diminuíram a 
taxa de mortalidade por cancro do pulmão. Vários estudos com recurso à 
tomografia computorizada torácica de baixa dose  (TCBD) mostram, ao 
detetar 60% a 80% dos tumores em estádio precoce, um aumento da 
sobrevivência aos 5 anos. O passo seguinte passa pelo maior estudo clínico 
alguma vez realizado - National Lung Screening Trial (NLST) com 53.456 
indivíduos incluídos entre Setembro de 2002 e Abril de 2004 em 33 centros 
americanos. Participaram indivíduos entre os 55 e 74 anos, fumadores ou ex 
fumadores com uma carga tabágica de pelo menos 30 UMA. Randomizados 
para TCBD versus RX tórax anual. Em 2011 é publicado no NEJM: a TC de 
baixa dose está associada a uma redução de 20% da mortalidade comparada 
com o RX tórax. Várias limitações continuam a condicionar a não 
implementação deste método como, por exemplo, a detecção de um número 
muito elevado de nódulos não calcificados, que necessitaram de um largo 
conjunto de avaliações invasivas, associadas a complicações e um forte 
stress psicológico para  no final serem nódulos benignos.  

Na Europa, em 2003, tem início o Dutch-Belgian Randomized Lung Cancer 
Screening Trial - Estudo NELSON-. Desenhado para comparar TCBD versus 
observação, os indivíduos ilegíveis tinham entre 50 e 75 anos, fumadores ou 
ex fumadores que cessaram à menos de 10 anos com uma história de tabaco 
com 25 anos com mais de 10 cigarros dia  ou qualquer carga diária durante 
30 anos. Foram incluídos 17.300 indivíduos e pretende demonstrar uma 
redução de 25% da mortalidade no grupo que fez TCBD, 10 anos após a 
randomização. As avaliações decorreram no início, um ano depois, 3 anos 
depois e cinco anos e meio depois. Toda uma metodologia diferente foi 
estabelecida para avaliação dos nódulos que se traduziu numa diminuição do 
numero de falsos positivos. Randomizados entre 2004 e 2006 esperam-se 
resultados preliminares sobre a mortalidade em 2016.  

Neste momento algumas companhias de saúde americanas têm a TC de 
baixa dose recomendada para os seus utentes de risco enquanto na Europa 
se aguardam por mais resultados para uma decisão definitiva. Continua em 
avaliação e debate, a definição da população de risco , intervalos e tempo 
total de avaliação, metodologias de investigação de achados, biomarcadores 
e outros modelos preditivos.    

ESTADIAMENTO 

Durante 2015, são publicados os primeiros trabalhos com o novo 
estadiamento para o cancro do pulmão ( 8ª edição TNM). Destacamos 
sumariamente algumas das principais alterações propostas: O estádio III 
(doença localmente avançada) classicamente subdividido em IIIA e IIIB, 
passa a ter na nova edição IIIC donde fazem parte com implicações 
prognósticos e terapêuticas os doentes com envolvimento ganglionar contra 
lateral. A sobrevivência global aos cinco anos é de 41% para os IIIA 
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(metastização ganglionar hilar homolateral com T3-4), 24% para o IIIB 
(metastização mediastínica homolateral com T3-4) e 12% para o IIIC 
(metastização mediastínica contralateral com qualquer T).  

Reforça-se para o estádio avançado (IV), com diferentes implicações 
prognósticas e terapêuticas, o M1a quando a disseminação é pleural / 
pericárdica ou nodular pulmonar contralateral, M1b para a disseminação 
extratorácica oligo metastática e M1c para a disseminação extratorácica com 
envolvimento multiorgânico. 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO CIRURGICO 

Destaco duas técnicas que mereceram em 2015, múltiplas publicações 
relacionadas com a consolidação como metodologia diagnóstica com 
implicações terapêuticas - a tomografia por emissão de positrões (PET/CT) e 
a cirurgia torácica video-assistida (VATS). 

Desde há alguns anos à tomografia por emissão de positrões foi acoplada a 
tomografia computorizada permitindo integrar atividade metabólica com 
elevada resolução. Para a avaliação do tumor (T), a conjunção técnica 
permite avaliar tamanho, localização, grau de invasão loco-regional e outros 
pequenos nódulos adicionais. Para a avaliação ganglionar (N) a conjunção 
técnica permite com uma sensibilidade e especificidade interessantes 
colaborar no estadiamento mediastínico e orientar para técnicas biópticas 
confirmatórias subsequentes. Na avaliação metastática (M) a PET permite 
identificar locais de lesão muitas vezes assintomática que posterior 
reavaliação invasiva, quando justificado, poderá confirmar da relação com o 
tumor primário.  

Recentemente, novos trabalhos, vieram confirmar o interesse desta técnica 
não invasiva na avaliação da resposta à terapêutica e prognóstica. Associada 
ao moderno planeamento com a radioterapia permite melhores resultados 
globais. Novos marcadores administrados tem permitido saber mais sobre a 
angiogénese tumoral, avaliação cerebral ou óssea. Hoje, no contexto do 
doente com cancro do pulmão com intenção terapêutica curativa, a PET/CT 
deverá fazer parte da avaliação diagnóstica, estadiamento e decisão 
multidisciplinar. 

A cirurgia torácica vídeo assistida (VATS) permite hoje abordagens, com 
escassa invasibilidade de nódulos periféricos contralaterais, explorar o 
mediastino homolateral do apex à cúpula diafragmática, avaliar e diagnosticar 
os nódulos ganglionares mediastínicos para esofágicos e do ligamento 
pulmonar, subaorticos e para aórticos, avaliar a cavidade pericárdica e definir 
a doença como T3, T4 ou M1a.  

Mas os últimos anos são marcados pela VATS terapêutica. Com uma incisão 
máxima de 8 cm, o International Scientific Commitee of VATS Consensus 
Group, define da potencialidade desta tecnica para realização de 
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segmentectomias, lobectomias ou pneumectomias com esvaziamento 
ganglionar mediastínico. A técnica estará contraindicada para a doença 
oncológica, com indicação cirúrgica, quando há envolvimento documentado 
da parede torácica ou das estruturas vasculares centrais. Poderá haver 
necessidade de conversão VATS em toracotomia quando da necessidade de 
sleeve broncovascular ou hemorragia major. O habitual estadiamento 
fisiológico e avaliação das co morbilidades é factor determinante na escolha 
da abordagem cirúrgica. Com uma morbilidade significativamente diminuta os 
resultados a curto e médio prazo são sobreponíveis à toracotomia clássica.    

TRATAMENTO DA DOENÇA METASTÁTICA 

Durante anos e anos, a opção terapêutica disponível para o doente com 
cancro do pulmão, numa fase avançada, baseava-se em quimioterapia – um 
composto platínio com outro agente citostático de última geração e efeito no 
cancro do pulmão. Versus a melhor terapêutica de suporte estas 
combinações de alvo inespecífico, melhoraram, em doentes que mantinham 
um bom estado geral, o controlo sintomático, a qualidade de vida e a 
sobrevivência global. No fim do século XX a sobrevivência média destes 
doentes não ultrapassava os dez meses. 

Neste milénio, novas abordagens surgiram. Primeiro selecionou-se a 
terapêutica com base na histologia e características clinicas do doente. 
Ultrapassámos os doze meses. Recentemente incorporámos as 
características moleculares na identificação do doente, associamos 
terapêuticas especificas e os resultados iniciais conduziram-nos aos 18 
meses de sobrevivência global.  

Nunca como hoje, a compreensão dos mecanismos moleculares e celulares 
subjacentes ao processo de iniciação, proliferação e progressão do cancro do 
pulmão foram tão importantes. Qualquer atual algoritmo de tratamento 
recomenda para o adenocarcinoma, em fase avançada, que se pesquise 
mutações do gene EGFR (epidermal growth factor receptor). A mutação 
EGFR estará presente em cerca de 16% a 18% no grupo dos 
adenocarcinomas. Quando presente, uma terapêutica oral específica 
(inibidores tirosina cinase: gefitinib, erlotinib ou afatinib) está recomendada. 
Durante 2015 são publicados resultados face à progressão sob esta 
terapêutica. Rebiópsias com identificação de mutações de resistência, 
justificam o pedido de novos fármacos de 3ª geração para estes doentes.  

A translocação ou rearranjo no gene ALK (anaplastic lymphoma kinase) 
estará presente em 4 a 7% dos casos. A aprovação de crizotinib para este 
rearranjo conduziu a melhores taxas de resposta, um duplicar da 
sobrevivência livre de progressão e da sobrevivência global. Novos fármacos 
(ceritinib e alectinib) estão disponíveis para doentes com progressão, 
nomeadamente cerebral, face à terapêutica com crizotinib.  

Ainda no adenocarcinoma, novos marcadores moleculares como o ROS1, 
HER2, KRAS, RET ou BRAF com prevalências muito díspares, aguardam 
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resultados de fármacos em experiência e particularmente orientados para 
estes marcadores.  

Também para o carcinoma epidermoide ou escamoso, marcadores 
moleculares como o DD2, o P13KCA ou o mais promissor FGFR1 quando 
positivos deverão ser alvo de terapêutica dirigidas em avaliação em ensaios 
clínicos.  

Mas para a maioria dos nossos doentes, em fase avançada, a quimioterapia 
com um dupleto de platinio é a terapêutica inicial. A terapêutica de 
manutenção com a continuação da administração de pemetrexedo para além 
dos quatro ciclos de indução com dupleto de platínio, catapultou os 
resultados, na histologia não escamosa para os 17 meses de sobrevivência 
global.  Muito bem tolerado é hoje inquestionavelmente a terapêutica de 
eleição para o doente sem marcador molecular específico identificado. 

Mas 2015 foi dominado, nesta área do saber, por múltiplas apresentações e 
publicações sobre imunoterapia. Historicamente com limitada eficácia no 
cancro do pulmão, esta terapêutica tem como objectivo a destruição das 
células tumorais via mediação imunológica. Estimulando os linfocitos T contra 
locais específicos da célula tumoral que conduzem à sua destruição e 
promovendo o desenvolvimento de memória imunológica contra essas 
células ou futuras recidivas, esta terapêutica pode teoricamente e 
ultrapassado determinados mecanismos de defesa do tumor, conduzir a 
resultados eficazes e duradouros já observados no melanoma metastático e 
outros tumores. Fármacos como nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab ou 
durvalumab estão a revolucionar e entusiasmar todos para passo a passo 
darmos ao nosso doente mais vida com qualidade. 

Quimioterapia dirigida, terapêuticas biológicas, terapêuticas anti angiogénicas 
e imunoterapia, isoladas ou combinadas, são várias das modernas opções 
para melhor controlar o nosso doente com cancro do pulmão em fase 
avançada. Realizada sempre em conjugação com a melhor terapêutica de 
suporte esperamos mais para os próximos anos. 

 

NOVOS FARMACOS E SNS 
 
Como referido no Programa Nacional “ O consumo de medicamentos 
oncológicos sofreu variações importantes no ultimo ano. Manteve-se o 
aumento do consumo de medicamentos, em quantidade, mas agora com 
aumento também dos custos associados. Como esperado o aumento de 
custos é particularmente importante nos novos fármacos. Mais preocupantes 
são os dados referentes ao primeiro semestre de 2015. Quando comparado 
com o período homólogo de 2014 nota-se um aumento de 9,8% em custos, 
associado a um aumento apenas de 4,5% em quantidades. Estamos a 
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assistir a uma deriva signicativa no sentido do consumo de fármacos mais 
caros, colocando pressão muito significativa sobre o Serviço Nacional de 
Saúde”.   

Para doentes com cancro do pulmão em fase avançada, dez meses ou 
quinze meses são obviamente diferentes. Também é verdade que não temos 
capacidade para pagar tudo. A inovação em oncologia não se pode 
transformar na razão da falência do nosso Sistema Nacional de Saúde. A 
necessidade de recuperar os preços da investigação nem sempre é 
argumento, em especial quando não se revela esse valor. Valor da 
investigação e produção, eficiência, escala potencial de utilização, 
sustentabilidade do sistema de saúde são várias entre muitas variáveis num 
ambiente imprescindível de diálogo e compromissos. Estamos nos primeiros 
passos de um velho sonho – tornar o cancro do pulmão, mesmo em fase 
avançada, numa doença crónica controlada, com qualidade de vida.
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Infecções Respiratórias 
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A – Tuberculose em Portugal em 2014 

 B – Pneumonias  

 C -  Gripe  
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IV Capítulo – Infecções Respiratórias 

A – Tuberculose em Portugal em 2014 

 

 

 

 

Em 2014 foram notificados 2.264 casos de tuberculose, sendo 2080 casos 
novos. 

A taxa de notificação foi de 21,8/100.000 habitantes e a taxa de incidência de 
20,0 casos por 100.000 habitante. Estes números significam um decréscimo 
de 5% em relação a 2013. 

Desta forma praticamente aproximamo-nos  da meta de menos de 20 casos 
por 100.000 habitantes ( baixa incidência). É bom mas continua a ser alto 
para a Região do mundo em que nos inserimos, sendo forçoso continuar o 
caminho para reduzir drasticamente esse número. 

A tuberculose ocorreu no sexo masculino em 63,4% doa casos e  a idade 
média foi de 48,5 anos, sendo o grupo etário mais representado o dos 35 – 
54 anos (38,9%) 

 

Quadro I – Taxas de Notificação e Incidência de Tuberculose em 
Portugal – 2014 
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No Quadro II constata-se outra importante realidade: persiste grande 
heterogeneidade regional, cujas causas têm sido frequentemente abordadas. 

A par de distritos de baixa  incidência como o Alto Alentejo e a Beira Interior, 
persistem outros de média incidência (cor amarela) e outros  de Alta 
incidência (cor vermelha): Porto, Lisboa, Setúbal e Algarve). 

São zonas em que é necessário encontrar respostas adequadas e manter um 
esquema de combate eficaz, também em termos de recursos humanos. 

 

Quadro II – Taxas de Incidência de Tuberculose por 100.000 
habitantes por distrito 
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No Quadro III verifica-se uma tendência para os novos casos surgirem cada 
vez em idades mais avançadas, particularmente no sexo masculino, com o 
pico no grupo etário dos 45 aos 54 anos. 

Este dado é positivo por traduzir uma diminuição de casos por primeiro 
contacto, sendo muitos reativação de processos iniciados por contagio há 
anos atrás 

 

Quadro III – Casos de Tuberculose notificados, por grupo etário 

 

 

 

Como fator facilitador da manutenção das taxas de tuberculose em Portugal é 
frequente considerar a imigração. Esse não parece ser um problema 
relevante entre nós. De facto em 2014 apenas 15,9% dos novos casos de 
tuberculose ocorreram em estrangeiros, e muitos deles em estrangeiros já 
residentes em Portugal há mais de 2 anos ( Quadro IV). 

Outro aspecto a ter em conta é o facto dessa percentagem não ter vindo a 
crescer, antes tende a diminuir. 
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Quadro IV – Casos de Tuberculose em cidadãos nascidos fora do país 
em 2014 (15,9%) 

 

 

Quadro V – Co-morbilidades em Doentes notificados por tuberculose 

 

 

A existência de co-morbilidades aumenta o risco de tuberculose. No quadro V 
estão expressas as co-morbilidades encontradas em 2014 nos doentes com 
tuberculose. Continua a constatar-se ser o VIH/SIDA a principal co-
morbilidade associada à tuberculose (13,8%) 
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Quadro VI – Evolução dos casos VIH positivos em doentes com 
Tuberculose 

 

 

Como dado positivo saliente-se o apontado no Quadro VI. Embora a 
percentagem de doentes com tuberculose em que o estado serológico VIH 
/SIDA seja conhecido persista acima dos 70%, o certo é que a percentagem 
de doentes com tuberculose  , simultaneamente VIH positivos mostra 
tendência a diminuir. 

 

Factores Sociais de Risco: 

Em 2014 ocorreram 557 casos de tuberculose em indivíduos com factores de 
risco conhecidos (24,6%). O consumo excessivo de álcool ocorreu em 11% 
dos casos e o consumo de drogas ilícitas em 9,9%. 

Na população reclusa foram notificados 51 casos em 2014, o que 
representa apenas 2,5% do total de casos de tuberculose. Todavia trata-se 
duma população exposta  alto risco de contrair a doença: 385 casos por 
100.000. Dado positivo é o facto de ter descido de 531 em 2012, para 413 em 
2013 e ser agora de 385. 
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Tuberculose – Dados Preliminares de 2015 

A  24 de Março de 2016 foram divulgados os dados preliminares referentes a 
2015, pela Professora Raquel Duarte, Adjunta do Programa Nacional para o 
VIH/SIDA e Tuberculose ( Direção Geral da Saúde). 

Estes dados confirmam  a tendência de diminuição da incidência da 
tuberculose, em todo o país, mesmo em grupos mais vulneráveis. 

Desses números destacamos os seguintes  Quadros: 

 

Quadro VII– Evolução das Taxas de incidência e notificação: 
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Quadro VIII – Distribuição regional dos casos de tuberculose 

 

 

 

Parece consolidar-se o facto de que nos aproximamos dos países de baixa 
taxa de incidência (menos de 20 casos por 100.000 habitantes), mas 
continuamos a ser o país da Europa Ocidental com maior taxa de incidência 
pela doença. 
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Em 2015 foram notificados 2089 casos de tuberculose (casos novos – mais 
de 90% -  e recidivas, 627 dos quais no distrito de Lisboa (30%) no distrito de 
Lisboa. 

 

Tuberculose e a importância do envolvimento da sociedade civil 

A tuberculose continua a ser um problema de saúde publico a nível 
nacional, apesar de se ter assistido nos últimos anos a uma diminuição 
da sua incidência. 

A sua concentração nos grandes centros urbanos e nas populações 
mais vulneráveis, torna o seu controlo mais difícil. Não basta fazer o 
diagnóstico e prescrever a terapêutica. O doente tem de procurar os 
cuidados de saúde (que na tuberculose são totalmente gratuitos e não 
exigem qualquer referenciação), tem de fazer a medicação de acordo 
com a sua prescrição (igualmente gratuitos), deve ter cuidados de 
forma a prevenir a transmissão da doença aos seus contactos e deve 
identificar as pessoas do seu círculo familiar, social e profissional no 
sentido de permitir que se possa identificar precocemente outros casos 
de doença ou de infeção latente (estado em que o individuo não está 
doente, mas está infetado, podendo vir a desenvolver a doença no 
futuro). 

É conhecida a forte ligação da tuberculose aos fenómenos económicos 
e sociais das populações e da importância da criação de equipas 
multidisciplinares na abordagem desta doença. 

As organizações da sociedade civil têm a vantagem de conhecer bem a 
comunidade local e de funcionar em áreas ou populações de difícil 
acesso. A colaboração da sociedade civil, particularmente nas áreas 
geográficas com maior incidência de tuberculose ou com maior 
concentração de populações vulneráveis é fundamental. Esta 
colaboração pode permitir o alargamento das estratégias de prevenção 
da tuberculose (detecção precoce e rastreio das populações de risco), 
prestação de cuidados e controlo da doença para além das instalações 
físicas dos serviços de saúde. 

Raquel Duarte, MD, MPH, Ph 

Programa Nacional para a Tuberculose 

Centro de Referência Nacional para a Tuberculose Multi-resistente 
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UGI Torax, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 

Faculdade de Medicina, Universidade do Porto 

Instituto de Saúde Pública, Universidade do Port 

 

Como exemplo de boas práticas e na sequência das linhas atrás definidas 
pela Professora Raquel Duarte transcreve-se, da comunicação de Elsa Belo 
e Hugo Faria  da Associação Ares do Pinhal apresentada no dia 23 de Março 
de 2016, os seguintes dados: 

Foram apresentados resultados do trabalho em rede, entre a Associação e as 
estruturas de saúde de tratamento da tuberculose (CDPs e hospitais), com 
décadas de experiência no terreno, em toxicodependentes da área de Lisboa. 

O projeto iniciado no Casal Ventoso assenta agora em 5 carrinhas de 
distribuição de metadona espalhadas por Lisboa, pelas quais passam 
diariamente cerca de 1200 utilizadores. 

Periodicamente o carro de radiorastreio desloca-se para junto das carrinhas e 
é realizada microradiografia a novos utilizadores ou utilizadores com tosse e 
expectoração. Nestes é recolhida expectoração posteriormente enviada para 
análise. Se positiva são encaminhados para os Serviços de tratamento e 
devidamente acompanhados. 

Entre 2001 e 2015 foram seguidos 6425 utentes, realizadas 18492 
microradiografias, identificados 308 novos casos de tuberculose e 19 
recidivas (taxa de 5,8%). Isto significa um risco médio acrescido de 250 
vezes em relação à população em geral. 

Dos novos casos de tuberculose 73% foram identificados entre 2001 e 2008 
e 28% entre 2009 e 2016, indiciando provável efeito positivo do projeto. 
Apenas se verificaram 4,9% de abandonos da terapêutica, o que é um 
excelente resultado. 

Estes resultados são demonstrativos da eficácia e necessidade de 
intervenção das organizações da sociedade civil no combate à tuberculose. 
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IV Capítulo – Infecções Respiratórias 

B – Pneumonias 

 

 

 

 

É um tema ao qual a Fundação portuguesa do Pulmão tem chamada a 
atenção, desde o seu primeiro Relatório, dada a relevância do mesmo, o 
número de casos anuais e a mortalidade que acarreta. 

Em colaboração com a Universidade do Minho temos procurado fazer alguma 
investigação epidemiológica que permita lançar luz sobre  factores que 
justifiquem os péssimos números que temos em Portugal  e a realidade 
frustrante de não estarmos a conseguir diminuir nem a morbilidade, nem a 
mortalidade. 

Apresenta-se a seguir os resultados da análises feita aos internamentos e 
aos óbitos por pneumonia nos hospitais portugueses, num período de 10 
anos: 

Quadro I – Evolução a 10 anos dos internamentos por pneumonia e 
número de óbitos 
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Quadro II – Mortalidade por pneumonia : 2005 – 2013 

 

 

Quadro III – Óbitos por Pneumonia por 100.000 Habitantes por Região 
Geográfica 
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Como já referido em capítulos anteriores verifica-se um aumento quer dos 
internamentos, quer dos óbitos por pneumonia nos hospitais portugueses, 
com acentuadas assimetrias regionais, sendo as maiores taxas de 
mortalidade observadas nos Açores (193,9/100.000 h) e Madeira 
(115,9/100.000 h) e as mais baixas na Área Metropolitana do Porto 
835,7/100.000 h), Norte (42.0 /100.000 habitantes) e Área Metropolitana de 
Lisboa (43,6/ 100.000 habitantes) 

Estas assimetrias serão, provavelmente, explicáveis, em parte, por 
dificuldades de acesso e insuficiência de resposta. Remetemos o leitor para o 
comentário final deste capítulo da autoria de Carvalheira Santos: 

 

 

Pneumonias em Portugal:  
Uma Perspectiva Analítica sobre as Vítimas Mortais 
Maribel Yasmina Santos1, António Carvalheira Santos2 e Artur Teles de Araújo2 
1 Departamento de Sistemas de Informação, Universidade do Minho 
2 Fundação Portuguesa do Pulmão 
 

O número de casos de Pneumonia em Portugal tem evoluído 
consideravelmente, tendência que também tem sido verificada ao nível do 
número de vítimas mortais. Enquanto o número de casos de incidência da 
doença evoluiu mais de 30% em 10 anos, o número de vítimas mortais 
evoluiu mais de 65%. Veja-se, por exemplo, os números de 2002 até 2011, 
evidenciados na Fig.  1, na qual estão retratados 369 160 casos de 
pneumonia e 68 732 de vítimas mortais. Estes dados dizem respeito a 
Portugal Continental e foram extraídos da base de dados dos GDHs (Grupos 
de Diagnóstico Homogéneos) da ACSS (Administração Central dos Serviços 
de Saúde). 
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Fig.  1. Evolução do Número de Casos de Pneumonia e de Vítimas 
Mortais 

Os dados disponibilizados e retratados anteriormente foram devidamente 
tratados, integrados e disponibilizados numa base de dados, com os 10 anos 
de dados8. O trabalho de análise previamente realizado e reportado em 
relatórios anteriores permitiu verificar que a doença tem uma maior incidência 
em determinados grupos etários, mais idosos, que predomina nos indivíduos 
do sexo masculino, e que pode ou não ter outras patologias associadas9.  

Neste relatório são sistematizadas algumas destas conclusões, assim como 
são abertas outras perspectivas analíticas que permitem uma compreensão 
mais alargada da incidência desta doença e das vítimas mortais que dela 
resultam. 

Na Tabela 1 é apresentado um resumo dos atributos analisados neste 
documento, seu significado e valores disponíveis, considerando um 
subconjunto dos dados disponíveis na referida base de dados.  

 

                                                
8 Santos, Maribel Yasmina, Vera Leite, António Carvalheira, Artur Teles de Araújo, and Jorge Cruz. “Characterization of 
Pneumonia Incidence Supported by a Business Intelligence System.” In Bioinformatics and Biomedical Engineering, 30–41. 
Springer, 2015. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16483-0_4. 

9 Santos, Maribel Yasmina, António Carvalheira, and Artur Teles de Araujo. “A Data-Driven Analytics Approach in the Study of 
Pneumonia’s Fatalities.” In Data Science and Advanced Analytics (DSAA), 2015. 36678 2015. IEEE International Conference 
on, 1–10. IEEE, 2015. http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=7344868. 
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Tabela 1. Subconjunto dos Atributos Analisados 

Atributo Descrição Valores 

Ano Ano de admissão/consulta [2002-2011] 

Classe Dias 
Internamento 

Classes para os dias de 
internamento 

Sem Internamento,  [1-3], [4-
6], [7-10], [11-29], [30+]  

Classe Distância Classes para as distâncias [0-10], [>10-20], [>20-40], 
[>40-60], [>60-80], [>80-
250], [>250] 

Classe Idade Classes para as idades [0-4], [5-9], [10-13], [14-19], 
[20-24], [25-64],  [65+]  

Dias Internamento Número de dias de 
internamento 

Min: 0, Max: 1032, Mediana: 
8, Desvio Padrão: 11.7 

Distância Distância da Freguesia do 
paciente ao Hospital  

Min: 0, Max: 4702, Mediana: 
9.3, Desvio Padrão: 351.2 

Distrito Distrito do paciente 18 Distritos (Portugal 
Continental) 

Freguesia Freguesia do Paciente 3445 Freguesias de Portugal 
Continental 

Género Género do paciente F (Feminino), M (Masculino) 

Idade Idade do paciente Min: 0, Max: 111, Mediana: 
76, Desvio Padrão: 26.9 

Mês Mês de admissão/consulta [01-12] 

Vítima Mortal Marca que indica se o 
paciente é uma vítima mortal 

0: Não é uma Vítima Mortal 

1: Vítima Mortal 

Número 
Readmissões 

Número de vezes que um 
paciente foi readmitido 

Min: 0, Max: 11, Median: 0, 
Standard Deviation: 0.63 

 

 

Neste olhar sobre a incidência da doença e do número de vítimas mortais, a 
Fig.  2 apresenta um resumo dos dias de internamento por classe de idade 
dos indivíduos, considerando os dados disponíveis. Analisando a figura 
podemos verificar que tanto o número de casos como o número de vítimas 
mortais apresentam uma incidência significativa nas classes “Sem 
Internamento” e internamentos de 1 a 3 dias ([1-3]), chamando a atenção 
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para o elevado número de indivíduos que acaba por falecer sem que se 
tenha verificado um internamento ou em que este tenha sido bastante curto.  

 

 

Fig.  2. Incidência por Idades e Dias de Internamento 

 

Na análise das situações que estão associadas a vítimas mortais que não 
tiveram internamento, ou cujo internamento foi curto ([1-3]), importa verificar 
se estes pacientes se encontram próximos ou distantes das instituições 
hospitalares. O objectivo é perceber se terá sido demasiado tarde para tratar 
estes pacientes, dado que os mesmos podem ter demorado a procurar uma 
instituição hospitalar ou médico, por estarem longe dos centros urbanos ou 
destas instituições. Para estudar esta possibilidade, a distância entre a 
freguesia em que habitavam os pacientes e as instituições hospitalares foi 
calculada. Estas distâncias foram posteriormente classificadas numa escala 
qualitativa, que considera as seguintes classes (em km):  [0-10], [>10-20], 
[>20-40], [>40-60], [>60-80], [>80-250] e [>250].  
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A Fig.  3 evidencia as classes para os dias de internamento, as classes para 
a idade, a distância previamente calculada, e filtra os paciente que acabaram 
por falecer. Como podemos verificar nesta figura, para as permanências mais 
curtas, 1 a 3 dias, é verificada uma maior amplitude para os valores das 
distâncias. De uma forma geral, para os pacientes mais jovens é verificada 
uma distância média superior. É nos internamentos mais longos, mais de 30 
dias, que se encontram mais casos em pacientes mais jovens, que vivem 
mais afastados das instituições hospitalares (com uma distância média 
superior a 60 km). Aqui podemos encontrar três vítimas na classe de idade 
dos 5 aos 9 anos, e 10 vítimas na classe dos 14 aos 19 anos de idade. Neste 
último caso, com uma distância média superior a 20 km. No caso destas 
vítimas mais jovens, os valores apresentados são pouco habituais, se 
considerarmos o número total de casos de pneumonia nestas idades, tal 
como se apresenta na Fig.  4, com o número de casos e o número de vítimas 
para as diferentes classes de idade consideradas neste estudo.  

 

Fig.  3. Variação da Distância e dos Dias de Internamento  



	  

 
212            11 Relatório do ONDR 

 

Fig.  4. Variação da Distância e dos Dias de Internamento (Internamentos 
superiores ou iguais a 30 dias) 

 

Este comportamento, em termos das vítimas e da distância que as separa 
das instituições hospitalares, é melhor caracterizado através da Fig.  5, na 
qual é possível verificar que à medida que aumenta a idade, também 
aumenta o número de casos de pneumonia e, como tal, o número de vítimas 
mortais. Na classe de idade com 65 ou mais anos ([65+]), onde mais casos e 
vítimas são verificadas, a maioria dos pacientes encontra-se na classe de 
distância dos 0 aos 10 km ([0-10]), pelo que residindo ou tendo residido muito 
próximos dos centros hospitalares. 
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Fig.  5. Tendência na Evolução do Número de Casos 

 

Mudando a perspectiva analítica de forma a considerar a componente geo-
espacial dos dados analisados, a Fig.  6a) apresenta a distribuição espacial 
das vítimas mortais, considerando a localização das instituições hospitalares. 
Aqui é possível verificar que é no litoral e nos principais centros hospitalares 
que a maioria dos casos são verificados. No mapa apresentado também é 
possível verificar, através da cor e brilho dos círculos, quanto tempo os 
pacientes estiveram internados, usando a escala desde o “Sem 
Internamento” até ao mais de 30 dias ([30+]). Quanto mais clara a cor, mais 
curto foi o internamento, no caso deste ter existido. O tamanho do círculo, em 
cada localização, reflete o número de casos, neste caso vítimas mortais, 
verificados em cada instituição.  
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Esta análise pode ser complementada com um mapa (Fig.  6b)) que 
evidencia as freguesias onde moravam os pacientes que faleceram como 
consequência da doença, mostrando a distância dessa localização até ao 
centro hospitalar. Esta distância é reflectida no tamanho dos círculos 
utilizados para identificar cada localização. Quanto maior for o círculo, maior 
é a distância. No caso desta visualização espacial, é possível verificar onde 
estão os grandes centros urbanos não só pela cor mais clara dos círculos, 
como pela concentração de casos. É também possível verificar as 
localizações que exigem deslocações mais longas para chegar até um centro 
hospitalar. 

 

 

a) Localização das Instituições 

 

b) Localização das Vítimas Mortais 

Fig.  6. Perspectiva Espacial das Instituições e Vítimas Mortais 

 

As análises anteriores têm destacado o elevado número de pacientes que 
acabaram por não ser internados, ou cujos internamentos foram muito curtos, 
e que faleceram como consequência da doença. Neste casos, não sendo 
possível perceber o que aconteceu em cada caso, é expectável que tenha 
sido muito tarde para se proceder a um tratamento médico. Importa, assim, 
perceber com mais detalhe o que tem acontecido neste contexto. 

Na classe “Sem Internamento”, o número de vítimas mortais não segue a 
tendência de aumento verificada nas outras classes, sendo aqui muito mais 
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acentuada (Fig.  7). Nesta classe, enquanto que o número de casos 
aumentou de uma incidência de 5.72% em 2002 para 12.84% em 2011, o 
número de vítimas mortais aumentou de 3.76% (2002) para 14.43% (2011), 
quase quadruplicando o valor. Dos 10 337 casos de pacientes com 
pneumonia que não tiveram internamento, 7 361 acabaram por falecer, 
representando uma taxa de mortalidade de 71.21% (Fig.  8). 

 

 

Fig.  7. Incidência do Número de Casos e de Vítimas (Sem 
Internamento) 
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Fig.  8. Valores Parciais e Globais para a Incidência do Número de 
Casos e de Vítimas Mortais 

 

Ao nível temporal, a incidência da doença tem evoluído consideravelmente 
ao longo dos últimos anos, como já destacado anteriormente. Importa agora 
perceber a sua incidência e evolução ao longo do ano, isto é, ao longo dos 
vários meses. É sabido que a incidência da doença aumenta nos meses de 
Outono e de Inverno e, no caso dos anos em análise, apresenta a 
distribuição representada na Fig.  9. Verifica-se o pico de número de casos 
em Janeiro, Fevereiro e Março, e vai decrescendo até voltar a aumentar com 
o início do Outono. As barras azuis destacam o número de casos, enquanto a 
linha vermelha chama a atenção para o número de vítimas mortais. 
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Fig.  9. Evolução da Pneumonia e das Vítimas Mortais ao Longo dos 
Meses 

 

Esta tendência é alterada nos meses de verão, quando estes números são 
analisados em termos da percentagem do número de vítimas por número de 
casos. Aqui verificam-se as percentagens mais elevadas, tendo a doença 
consequências mais graves, num maior número de casos (Fig.  10). 
Enquanto que em Janeiro, por exemplo, quando são verificados mais casos 
da doença e de vítimas mortais, a percentagem de fatalidades é de 18.28%, 
em Agosto o valor sobe para 21.83%, sendo sempre superior a 20% nos 
meses de Julho, Agosto e Setembro. 
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Fig.  10. Percentagem de Vítimas Mortais do Longo dos Meses 

 

Este comportamento é mais acentuado à medida que a idade aumenta, como 
podemos verificar na Fig.  11, atingindo em Agosto o pico de 27.04%, para 
indivíduos com 65 ou mais anos de idade. 
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Fig.  11. Percentagem de Mortalidade por Idade 

 

Diferenciando por género, a Fig.  12 evidencia que para a classe de idade 
[65+] ambos os sexos mostram o mesmo padrão de subida da percentagem 
de mortalidade nos meses de verão, enquanto que na classe de idade [24-
64], o sexo feminino apresenta o valor mais elevado de mortalidade em 
Setembro, aparecendo para o sexo masculino em Julho (Fig.  12). De uma 
forma geral, é aqui destacada a maior incidência de casos em indivíduos do 
sexo masculino. 
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Fig.  12. Percentagem de Mortalidade por Idade e Género 

 

Analisando esta incidência ao longo do ano, mas considerando agora uma 
perspectiva geo-espacial, para perceber quais os distritos mais afectados 
(Fig.  13), verifica-se que o mais afectado é o distrito de Setúbal, seguido de 
Beja e Faro. Nestes, e considerando os meses de Junho a Setembro, Setúbal 
tem uma média de mortalidade de 34.49%, Beja de 32.58% e Faro de 
29.80%, para indivíduos com 65 ou mais anos de idade. 
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Fig.  13. Percentagem de Mortalidade de Junho a Setembro, [65+] 

 

Em termos gerais, estes distritos diminuem a percentagem de vítimas mortais 
se considerarmos os doze meses do ano, mantendo Setúbal e Beja, mesmo 
assim, uma percentagem global superior aos 30% (Fig.  14).  

Fig.  14. Percentagem de Mortalidade Global, [65+] 
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Importa agora perceber, para estes casos em que a incidência é superior, o 
número de vezes os pacientes foram readmitidos a uma instituição hospitalar 
para continuar tratamento e como evolui a doença nestes casos. À medida 
que aumenta o número de readmissões, aumenta também a probabilidade de 
morte, dada a gravidade da situação (Fig.  15). 

 

 

Fig.  15. Percentagem de Mortalidade dado o Número de Readmissões 

 

Conclui-se este relatório com uma figura que destaca todas as pessoas que 
neste estudo representaram um caso de pneumonia (Fig.  16), 
independentemente do desfecho do mesmo. Este mapa, praticamente todo 
pintado de azul, tem um círculo por cada um dos 369 160 indivíduos que 
integram esta base de dados. No mesmo, a juventude é destacada através 
da cor clara e círculo ligeiramente mais pequeno. À medida que evoluímos 
nas classes de idade, a cor vai escurecendo e o tamanho do círculo vai 
aumentando ligeiramente. Com este mapa espera-se chamar a atenção para 
esta realidade e para a necessidade de medidas que permitam combater este 
fenómeno, que afecta cada vez mais portugueses.  
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Fig.  16. Indivíduos com Pneumonia, 2002-2011 
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A propósito da mortalidade por Pneumonias 

Comentário por A. Carvalheira Santos 

 

No relatório de 2014 do ONDR, verificamos que, em 20 anos, os 
internamentos por pneumonia aumentaram 171,1% (principal causa de 
internamento) e a mortalidade registou um aumento 52,7% em 16 anos 
(representa atualmente 37,3% dos óbitos por doenças respiratórias). 
As Pneumonias representam mais de 10% do total de internamentos, 
exclusivamente médicos. 
Quando elegemos as principais patologias respiratórias, nomeadamente 
DPOC, Asma brônquica, Fibroses pulmonares, Neoplasias, Bronquiectasias, 
Doenças pleurais, Insuficiência respiratória e Pneumonias como diagnóstico 
principal do internamento médico, verificamos, que as Pneumonias 
representam 40% do total. 
É particularmente relevante o aumento de internamentos por Pneumonia nos 
muito idosos, ou seja com idade superior a 79 anos, em que o número 
aumentou 142% nos últimos 10 anos. 
É na Região de Lisboa e Vale do Tejo, que se regista a maior taxa percentual 
de internamentos por Pneumonia, seguindo-se as Regiões do Centro e Norte. 
A elevada mortalidade, superior a 20% é particularmente relevante, pois ela 
corresponde a 40% da totalidade de doentes internados falecidos com as 
patologias respiratórias referidas. 
Estes dados extremamente preocupantes têm sido sublinhados pela Fundação 
Portuguesa do Pulmão e o Relatório Anual do Observatório Nacional das 
Doenças Respiratórias nos últimos 5 anos tem indicado a importância de 
inverter estes dados. 
Portugal não é um país com piores condições atmosféricas, nem com maiores 
hábitos tabágicos, temos o dever de encontrar outras possíveis causas 
passíveis de justificar estes números. 
No sentido de encontrar pistas para justificar estes dados, a Fundação 
Portuguesa do Pulmão e a Universidade do Minho desenvolveram uma 
parceria, que no último ano começou a mostrar resultados que devem ser 
tomados em conta, quando pretendemos inverter os mesmos. 
Assim ao olharmos para a base de dados de uma década podemos dizer que 
dos doentes com Pneumonia quase 70% tem mais de 64 anos, havendo 
predomínio do sexo masculino, no entanto, quando se avalia a mortalidade 
por género, verifica-se que há um maior aumento do sexo feminino, em 
relação ao masculino. 
Esta taxa de mortalidade por Pneumonias sobe a valores de 30% nos doentes 
com idades superiores a 79 anos. 
Só a partir dos anos de 86 para 87 anos a mortalidade é superior no sexo 
feminino, do que no sexo masculino. 
Embora já estudado por diferentes autores, sabemos que a incidência de 
Pneumonia depende de entre muitos outros factores, das características da 
população, de que se destaca o envelhecimento e a existência de 
comorbilidades significativas, nomeadamente doenças crónicas ou falências 
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orgânicas, mas são ainda de ter em conta, entre outras, as condições 
climatéricas e as socio-económicas. 
Na avaliação dos factores passíveis de condicionar os resultados verificados 
nos internamentos por Pneumonia, destacamos a distância aos hospitais, onde 
foram internados, o número de dias de internamento, que pode estar 
relacionado com a acessibilidade, bem como a existência de patologias 
associadas, que sejam co-responsáveis pelo resultado final. 
As maiores incidências de internamentos por Pneumonia são em distritos do 
interior, nomeadamente Bragança, seguida por Castelo Branco, Vila Real e 
Portalegre. 
Em relação à mortalidade são os distritos de Beja com 25,4% de óbitos, 
seguidos por Setúbal com 23,9%, Portalegre 21,6% e Santarém e Faro com 
20,9%.  
Setúbal e Faro são os distritos com maior número de readmissões. 
Assim um factor importante a avaliar é o tempo gasto desde o início da 
doença até ao internamento e a acessibilidade relacionada. 
Sabemos em termos gerais, que quanto mais tarde é feito o diagnóstico, 
menos possibilidades existem de, em tempo útil, tratarmos a doença. 
Assim ao avaliarmos as mortes precoces, caracterizadas por número de dias 
de internamento baixos, poderemos intuir na tarde acessibilidade aos 
cuidados diferenciados. Esta situação é independente das causas, que podem 
estar relacionadas com decisão tardia do doente a aceder aos cuidados, ou a 
estes não serem disponibilizados em tempo útil. 
No que respeita a estes parâmetros constatamos que, os doentes com 
internamentos até 3 dias e com óbito estavam mais afastados do hospital, 
onde foram internados. Nas classes etárias mais baixas, até 18 anos, 
verificamos a maior taxa de mortalidade nos doentes com tempo de 
internamento superior a 30 dias e com maior distância ao hospital de 
internamento. 
De realçar, que os doentes internados, que saíram com o diagnóstico de 
Pneumonia, mas esta não foi o diagnóstico principal, ou seja, foi considerada 
à entrada como comorbilidade ou complicação do internamento, a taxa de 
mortalidade atinge os 71,2%.  
Na análise das comorbilidades verificamos, como esperado, haver diferenças 
entre os géneros, assim no sexo feminino é mais prevalente a doença cardíaca 
crónica, enquanto no sexo masculino é a doença respiratória crónica. No sexo 
masculino a incidência de mortalidade é influenciada pela doença respiratória 
crónica, seguida pela doença cardíaca crónica e depois pela associação de 
doença respiratória crónica, doença cardíaca crónica e diabetes mellitus; 
enquanto no sexo feminino é influenciada pela doença cardíaca crónica, 
doença respiratória crónica e depois pela associação de doença cardíaca 
crónica, doença respiratória crónica e diabetes mellitus. E se o número de 
internamentos com doenças respiratórias e cardíacas crónicas aumentou em 
dez anos 72,8%, a mortalidade aumentou 136,4%. 
Um outro dado interessante é que, quando os doentes têm doença respiratória 
e cardíaca crónicas, a taxa de mortalidade é maior no sexo feminino no mês 
de Agosto (27,4%) e no sexo masculino em Setembro (30,6%).  
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Embora seja no Outono e Inverno, que há um maior número de casos de 
Pneumonia é nos meses de verão, que a taxa de mortalidade é maior. 
Embora menos provável, pode haver outros factores, não avaliados, 
responsáveis por este aumento de mortalidade, como sejam o aumento de 
resistência aos antibióticos, tratamento inadequado ou alteração do espectro 
bacteriano. 
 
Quando comparamos os nossos dados com os reportados na literatura, 
verificamos, que há registo de aumento de internamento por Pneumonia no 
Reino Unido de 34% em cinco anos, de 1997 a 2004 e este aumento também 
era reportado nos internamentos nos Estados Unidos, Dinamarca e Holanda. 
Nos Estados Unidos da América a Pneumonia está entre as 10 principais 
causas de morte. Na avaliação dos factores passíveis de influenciar o 
resultado, nomeadamente a mortalidade, sobressaem a idade, doentes com 
mais de 65 anos e as comorbilidades por nós também identificadas, doença 
respiratória crónica, doença cardíaca crónica e diabetes mellitus. 
 
Este é pois um problema, que não é exclusivo de Portugal, mas que a 
Fundação Portuguesa do Pulmão tem alertado e feito propostas, que o estudo 
em desenvolvimento com a Universidade do Minho, deve indicar os 
caminhos: 
 
1. O diagnóstico precoce, nomeadamente nos doentes idosos e com as 

comorbilidades: doença respiratória crónica,	  doença cardíaca crónica e 
diabetes mellitus. Estes doentes muitas vezes apresentam sintomas pouco 
específicos. 

2. Informar a população de risco para vigilância de sintomas, que implicam 
observação clínica 

3.  Melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde. 
4. Vigiar os grupos de risco precocemente, quando sintomáticos, 

nomeadamente nos distritos com maior taxa de mortalidade. 
5. Seguir os protocolos para o tratamento das Pneumonias 
6. Vacinar os doentes com mais de 65 anos e os com doença respiratória 

crónica,	  doença cardíaca crónica e diabetes mellitus. 
7. Criar um Programa Nacional para o controle das Pneumonias. 
 
A parceria com a Universidade do Minho vai continuar a explorar outras 
particularidades, que são passíveis de extrair dos elementos constantes na 
base de dados em estudo. 
 
O Observatório Nacional das Doenças Respiratórias e a Fundação Portuguesa 
do Pulmão vão-se manter em alerta para este importante problema de saúde 
pública, tal como tem feito nos últimos 5 anos..  
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IV Capítulo – Infecções Respiratórias 

C – Gripe 

 

 

 

A Gripe é uma doença que anualmente surge por epidemias, no Inverno, 
atingindo todas as faixas etárias, incluindo as situadas nas idades escolares 
e produtivas, condicionando importantes custos económicos e sociais. Aliás 
nas grandes epidemias i número de cidadãos atingidos, num curto espaço de 
tempo, pode ser tão elevados que coloque em risco o normal funcionamento 
da sociedade. 

Mas a gripe tem outro efeito altamente pernicioso: Influencia negativa a 
evolução e situação clínica de doentes portadores de doenças crónicas, 
nomeadamente as doenças respiratórias, levando a um considerável 
aumento da morbilidade e da mortalidade. 

Como se verifica no Quadro I a atividade gripal , em 2015/216 decorreu entre 
a 40ª semana de 2015 e a 12ª de 2016 e pode ser considerada moderada 

Quadro I – Atividade Gripal – Época 2015 – 2016 
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Como é sabido o vírus sofre mutações anuais, o que tem diversas 
consequências: 1) - nenhum doente que tenha  gripe fica com imunidade 
definitiva; 2) a preparação de vacinas tem de ser específica para essa época 
e  a vacina tem de repetida anualmente, para proteção eficaz; 3) embora não 
fique imunidade definitiva após um episódio de gripe, fica alguma memória no 
sistema imunitário dos doentes. Daqui resulta que, conforme os vírus 
predominantes numa determinada época as populações mais atingidas 
possam ser diferentes. 

 

Quadro II – Estirpes de vírus da gripe isolados – Época 2015 – 2016 

 

No Quadro II mostram-se as estirpe mais frequentemente encontradas nesta 
última época gripal e verifica-se o aparecimento de muitos casos de gripe por 
vírus A(H1). Este vírus que tem sido menos frequente noutras épocas atingiu 
muitos indivíduos que ainda não tinham estado a eles expostos e disto 
resultou um aumento percentual de casos em indivíduos jovens, alguns 
atingidos por formas graves motivando internamentos em unidades de 
cuidados intensivos. 

Do atrás exposto ressalta o papel fundamental da Vacinação contra a gripe 
na proteção contra a doença e na promoção da saúde respiratória. 

Transcrevem-se a seguir dados recolhidos pelo 7ª  consecutivo pela 
Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e a Associação Portuguesa de 
Medicina Geral e Familiar (APMGF), com o apoio da Sanofi Pasteur MSD 
(SPMSD),  resultantes da terceira vaga do Vacinómetro®. Estes dados 
referem-se aos 4 grupos considerados prioritários pela DGS: Indivíduos com 
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mais de 65 anos, portadores de doenças crónicas, profissionais de saúde, 
indivíduos com idades entre os 60 e os 64 anos 

 

Quadro III – Vacinação contra a Gripe - dados do Vacinómetro® 

Época > 65 anos Portadores d. 
Crónicas 

Profissionais de 
saúde 

Entre  

60 e 64 anos 

2013/2014 62% 44% 51% 30,7% 

2015/2016 63% 28% 51% 30% 

 

Deste Quadro ressalta que se nos vamos aproximando de metas desejáveis 
em relação aos indivíduos com mais de 65 anos (campanhas da DGS, 
vacinação, gratuita, ausência de necessidade de prescrição médica), 
estamos a falhar num grupo importantíssimo que é o dos doentes crónicos, já 
que a gripe influencia negativamente essas doenças. 

Igualmente continuamos a não conseguir sensibilizar todos os profissionais 
de saúde para a necessidade da vacinação, com impacto negativo na 
disseminação da doença nas épocas de epidemia. 

Será também necessário implementar estratégias para sensibilizar os grupos 
mais jovens, sobretudo a partir dos 65 anos par as vantagens e segurança da 
vacinação contra a gripe. 

 

Quadro IV – Excesso de óbitos e taxa de incidência  de síndroma gripal 
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Embora a mortalidade por todas as causas seja habitualmente mais elevada 
na época de inverno, a evidência científica, nacional e internacional, confirma 
que os períodos de frio extremo, assim como as epidemias de gripe, estão 
associadas a excessos de mortalidade. Na Europa estima-se que o excesso 
médio de óbitos associados à gripe seja de 40.000 por época; em Portugal a 
média ao longo de várias épocas foi de cerca de 2.400 óbitos variando entre 
a ausência de excesso e um acréscimo de 8.500 (1998- 1999) (Boletim 
Instituto Ricardo Jorge). 

Já em Relatórios anteriores, nomeadamente no 10º Relatório chamamos a 
atenção para a estreita correlação entre óbitos por doenças respiratórias no 
seu conjunto, como nos óbitos por doenças crónicas das vias aéreas, como 
nos óbitos por pneumonia. 

Também nesse Relatório apontamos um considerável excesso de óbitos 
por doenças respiratórias, em 2012, exatamente coincidindo com o pico 
da epidemia sazonal da gripe nesse ano. Ora nesse ano o vírus 
predominante foi o vírus A (H3N3), estirpe que atinge preferencialmente 
os mais idosos e, por isso mais vulneráveis às complicações da 
doença. Esta realidade e um período prolongado de frio terão sido 
certamente fatores contribuintes ou mesmo determinantes. 
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V Capítulo 

Relatório de Atividades da Fundação Portuguesa do Pulmão em 2015 

 

 

 

 

Neste Capítulo procuraremos sintetizar as atividades mais relevantes da 
Fundação Portuguesa do Pulmão no ano de 2015, nas suas diversas 
vertentes de atuação, definir as linhas de orientação que temos seguido e 
perspectivar o futuro. 

 

1 – Congressos, Reuniões Científicas e Ações de Formação. 

 1.a – Acompanhamento do doente Respiratório Crónico 

  1ªs Jornadas de Cuidados Respiratórios Domiciliários  

  Santa Maria da Feira 

O tratamento do doente respiratório crónico impõe um acompanhamento 
constante por uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, no 
ambulatório e também no domicílio. Por estas razões a Fundação Portuguesa 
do Pulmão apoiou a iniciativa da Acail gas Medicare que organizou, em Santa 
Maria da Feira, uma jornada dedicada aos cuidados respiratórios 
domiciliários.       

Esta iniciativa teve a adesão de mais de três centenas de médicos de 
diversas especialidades, nomeadamente médicos de família e 
pneumologistas, cardiopneumologistas, fisioterapeutas, enfermeiros e outros 
profissionais de saúde. 

A Drª Mirian Marques, coordenadora do Departamento de Cuidados 
Respiratórios Domiciliários da Acail gás Medicare, apresentou o projeto dum 
novo conceito de acompanhamento do doente respiratório crónico, que passa 
pela disponibilização dum espaço aberto diariamente ao doente respiratório 
crónico, seus familiares e cuidadores, com os objetivos de melhor 
acompanhamento do doente, melhor conhecimento da doença e capacitação 
para a autogestão da doença respiratória crónica. 

Este projeto enquadra-se num outro da Fundação da criação de Centros de 
Apoio ao Doente Respiratório Crónico, pelo que a FPP apoia 
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entusiasticamente a iniciativa acima referida e dará toda a colaboração 
possível, esperando que este projeto – piloto seja um êxito 

Durante as jornadas foram abordados aspetos da epidemiologia das doenças 
respiratórias crónicas (Teles de Araújo), do diagnóstico e tratamento da 
DPOC, da importância da reabilitação respiratória, dos cuidados respiratórios 
domiciliários, no doente paliativo e ainda a importância dos cuidados 
respiratórios no ambulatório no doente asmático, no doente pediátrico e no 
doente ventilado. 

Foi ainda abordada a importância da Prescrição Electrónica de Cuidados 
Respiratórios domiciliários e o papel fundamental das equipes 
multidisciplinares no contexto da prestação de cuidados respiratórios 
domiciliários de qualidade 

 

 1. b – Seminário sobre Qualidade do Ar Interior 

 A pedido da Rainbow Portugal os Drs. Teles de Araújo e Jaime Pina 
participaram no dia 7 de Março num seminário em Carnaxide, sobre 
qualidade do ar no interior dos edifícios. O seminário destinava-se a 
distribuidores independentes dos equipamentos Rainbow e contou com uma 
assistência de cerca de 130 pessoas.      

Os preletores salientaram a importância da qualidade do ar interior, quer nos 
locais de trabalho, quer nas nossas casas, para a saúde respiratória, 
apontaram as diversas fontes de poluição existentes nesses locais, com 
especial relevância para as pequenas poeiras, pólenes e esporos de fungos, 
tanto em suspensão no ar como depositadas nas diversas superfícies, nos 
tapetes, carpetes e colchões. 

  
Entre as doenças que esses agentes agressores, que incluem também o 
fumo de tabaco, podem provocar foram salientadas a asma e a rinite. 

Foi realçada a importância de procurar diminuir a quantidade de poluentes 
produzida e a necessidade de usar sistemas de limpeza eficientes que 
contribuam para uma diminuição significativa da sua presença nos ambientes 
que frequentamos. 

 

1. c – Dia Mundial da Tuberculose 

A Fundação Portuguesa do Pulmão e a sua associada a Associação 
Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias, este ano, como em anos 
anteriores, comemoraram esta data (24 de Março), procurando alertar a 
população para a importância que a tuberculose tem ainda entre nós, para o 
papel fulcral da prevenção e do diagnóstico precoce e para a necessidade do 
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envolvimento de toda a sociedade no combate à doença.     

Nesse sentido promoveram uma sessão na manhã do dia 23, na Unidade de 
Atendimento às Pessoas Sem Abrigo, no Cais do Sodré, em Lisboa. Nesta 
Unidade, que resulta duma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia, a 
Câmara Municipal de Lisboa e diversas IPSS que atuam junto dos sem 
abrigo, realizou-se um rastreio móvel da tuberculose e uma mesa redonda 
sobre tuberculose. 

Nesta mesa redonda participaram Teles de Araújo, Maria da Conceição 
Gomes, António Tavares (ARSLVT) e Luís Espírito Santo (Associação de 
Assistência de S. Paulo). Foram abordados aspetos da história da luta contra 
a tuberculose em Portugal, perspetivas inter-geracionais, importância das 
desigualdades em saúde na tuberculose e papel das IPSS no combate à 
doença. Por fim a socióloga Helena Gata e o médico José Miguel Carvalho 
apresentaram algumas reflexões sobre o futuro. 

Tendo em vista a importância das co-morbilidades como a diabetes na 
história natural da tuberculose, o tema foi tratado na tarde desse dia na 
Associação de Diabéticos de Portugal. Foram abordados os temas Saber 
comer e Viver bem com a tuberculose e outras doenças, realizou-se um 
curso de culinária ( chefe Ivo Maurício) e um workshop sobre tuberculose e 
diabetes, no qual intervieram Ana Pacheco, Hugo Pissarra, José Nogueira e 
António Eliseu. 

No Dia 24 de março, Teles de Araújo e Maria da Conceição Gomes, em 
representação da FPP e da ANTDR, estiveram presentes na sessão de 
apresentação dos dados da tuberculose em Portugal, verificados em 2014, 
realizada, como habitualmente ,na Direção Geral da Saúde. 

  
Os dados foram apresentados pela Professora Raquel Duarte que pode 
transmitir a excelente notícia de que, em 2014, pela primeira vez, a 
incidência da tuberculose em Portugal tinha ficado abaixo dos 20 novos 
casos por 100.000 habitantes, colocando Portugal entre os países de baixa 
incidência. Era uma meta há muito desejada e finalmente alcançada, o que é 
muito positivo. 

Todavia foi realçado que os distritos de Lisboa e do Porto, continuavam a ter 
incidências muito superiores, ainda preocupantes, pelo que era necessário 
desenhar estratégias apropriadas, que passam pela articulação com áreas 
económicas e sociais e com organizações autárquicas e da sociedade civil. 

Foi salientada a necessidade de programas dirigidos a grupos de maior risco 
de contraírem tuberculose, nomeadamente portadores de VIH – SIDA, tóxico 
– dependentes, sem abrigo, reclusos e desempregados. 

Apesar da evolução positiva do combate à tuberculose em Portugal é 
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imperioso não abrandar a luta, mantendo no terreno um dispositivo 
adequado para o diagnóstico precoce e para o tratamento dos novos casos 
de doença. Se tal não for feito, certamente que assistiremos a um 
recrudescimento da doença. 
 

1. d – Apresentação do10º  Relatório Nacional das Doenças 
Respiratórias 

No dia 4 de Maio realizou-se na Sede da Fundação uma conferencia de 
imprensa para apresentação dos Resultados do 10ª Relatório do 
Observatório Nacional Doenças Respiratórias subordinado ao tema: 
Panorama das Doenças Respiratórias em Portugal: Caminhos para o 
Futuro. 

Os dados revelados justificaram grande interesse da comunicação social, 
traduzido na publicação de mais de 170 notícias em órgãos de comunicação 
social escrita, falada e nas principais cadeias televisivas. 

Ficou assim cumprido o objetivo de sensibilização da sociedade civil para o 
problema das doenças respiratórias em Portugal. 

 

 1.e – VI Congresso da Fundação Portuguesa do Pulmão 

Nos dias 23 e 24 de Outubro decorreu o VI Congresso da Fundação 
Portuguesa do Pulmão, no Auditório dos Serviços Sociais da Câmara 
Municipal de Lisboa, com a participação interessada de numerosos médicos 
de diversas especialidades, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, 
cardiopneumologistas e outros técnicos de saúde.      

No início do Congresso a Professora Cristina Bárbara (Coordenadora do 
Programa Nacional das Doenças Respiratórias) apresentou números 
indicativos da situação das doenças respiratórias em Portugal e indicou 
formas de responder aos desafios que essas doenças nos continuam a 
colocar. 

  
Sendo uma das prioridades da Fundação a promoção da saúde respiratória 
através da intervenção em factores determinantes da mesma, um dos temas 
que foi abordado foi o da Qualidade do Ar que respiramos no interior e 
exterior dos edifícios. 

No Painel Qualidade do Ar e Saúde o Professor Carlos Borrego 
(Universidade de Aveiro) falou dos factores que interferem na qualidade do ar 
exterior, salientando o papel poluidor do tráfego, mas não esquecendo outras 
causas de poluição menos referidas como seja a queima de biomassa em 
lareiras, ainda tão frequentes entre nós. 
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Nesse mesmo painel a Doutora Ana Margarida Costa (Universidade de 
Aveiro) chamou a atenção para o facto de que passamos a maior parte da 
nossa vida no interior de edifícios (lares, escritório, fábricas) onde existem 
numerosas fontes de poluição endógenas, para além da poluição do ar que é 
admitido do exterior. Relevou o papel prejudicial para a saúde de factores 
como fumo de tabaco, queima de biomassa, produtos de limpeza, 
aromatizadores, queima de incenso e outros agentes libertadores de 
compostos orgânicos voláteis. Realçou a importância de uma cuidadosa 
ventilação que permita a adequada renovação do ar interior. 

Por fim o Engenheiro Mathias Schmeltz (Rainbow) deu importantes dicas 
sobre a forma de melhorar a qualidade do ar no interior das habitações, 
chamando a atenção para o facto de que passamos 1/3 das nossas vidas nos 
nossos quartos. Realçou ainda que muitos aparelhos de limpeza são 
prejudiciais, pois constituem eles próprios um agente de poluição. 

Ainda no campo da qualidade do ar o Problema do Amianto em Portugal 
foi tratado num painel moderado pela Engenheira Cármen Lima da Quercus e 
no qual participaram a Professora Ema Sacadura Leite (Escola Nacional de 
saúde Pública), Engenheiro Rui Cabral Correia (Instituto Nacional de 
Estatística),Dr, José Mesquita (Sagies) e Engenheiro Rui Silva (Interamianto). 

A primeira interveniente abordou as repercussões na saúde respiratória da 
inalação de fibras de amianto: asbestose e mesotelioma, tumor quase 
sempre relacionado com a exposição a amianto. 

Foi salientada a importância do problema entre nós, apontada a importância 
do estabelecimento duma estratégia de monitorização do problema em locais 
em que exista amianto, e salientada a necessidade imperiosa da remoção de 
materiais contendo amianto ser feita por firmas devidamente certificadas para 
o efeito. 

Outra prioridade da Fundação é o acompanhamento do insuficiente 
respiratório crónico. O tema foi abordado em dois simpósios 

O primeiro, organizado pela Firma Vitalair abordou o tema da oxigenoterapia 
de longa duração: importância da deambulação. Neste simpósio a Drª 
Paula Pamplona (Centro Hospitalar Lisboa Norte) referiu as indicações e a 
metodologia de utilização da oxigenoterapia de longa duração e a 
importância de sua integração num programa de reabilitação. Chamou ainda 
a atenção para a importância de utilizar sistemas (oxigénio líquido, 
concentradores portáteis) que permitam que os doentes possam sair dos 
seus domicílios. 

A enfermeira Sónia Francisco (CHLN – HPV) apresentou os diversos tipos de 
equipamentos disponíveis no mercado e que permitem autonomia aos 
doentes para saírem do seu domicílio durante horas. 
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As Fisioterapeutas Ana Filipe e Clara Cruz apresentaram dois casos clínicos 
demonstrativos das vantagens qua a correta utilização destes equipamentos, 
integrada em programas de reabilitação respiratória, traz aos insuficientes 
respiratórios crónicos que necessitam de a eles recorrerem. Estas vantagens 
foram salientadas pelo testemunho presencial de duas doentes (Florbela 
Brandão e Madalena Pola). 

Num segundo Simpósio, organizado pela Firma Linde e moderado pelo Dr. 
Carvalheira Santos, foi aprofundado o tema reabilitação respiratória: 
importância e avaliação de resultados. 

Foi salientado que existe uma evidência A de que programas de reabilitação 
respiratória são eficazes, melhoram a qualidade de vida dos doentes, 
diminuem os internamentos e a mortalidade dos doentes com DPOC, sendo, 
por isso, custo – efetivos. Infelizmente em Portugal menos de 0,1% dos 
doentes que deles beneficiariam têm a a eles acesso, situação que urge 
inverter. 

Foram apresentadas duas formas de abordagem do problema. Paulo Abreu 
descreveu o que era feito no Air Car Center da Linde em Lisboa que trata 
insuficientes respiratórios graves. Apresentou os dados de cerca de 200 
doentes nele tratados que confirmam a eficácia do projeto. A Professora Alda 
Marques (Universidade de Aveiro) apresentou os resultados dum projeto 
desenvolvido na Unidade de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde da 
Universidade de Aveiro dirigido a DPOC menos graves e suas famílias, 
igualmente com excelentes resultados. 

Foi sugerido que a Fundação continuasse a pressionar as entidades 
responsáveis para a necessidade de desenvolver a reabilitação respiratória 
em Portugal e que, como forma de sensibilização fosse criado um Dia 
Nacional da Reabilitação Respiratória. 

Outra área para a qual a Fundação tem procurado chamar a atenção é a das 
Infeções respiratórias. No Congresso o tema foi abordado na mesa redonda 
moderada pelo Dr. Jaime Pina sobre Infecção Respiratória em Portugal. 

A Professora Raquel Duarte (Programa Nacional da SIDA e Tuberculose 
referiu que Portugal finalmente tinha tocado a linha dos países de baixa 
incidência, mas que a situação ainda não era confortável, tanto mais que 
distritos como Lisboa e Porto continuavam a ter incidências duplas da média 
nacional. Assim a luta contar a tuberculose não pode abrandar e devem 
existir estruturas próprias para esse combate, devidamente equipadas e com 
pessoal suficiente, nas zonas em que a incidência o justifique. 

O Dr. Carvalheira Santos (CHLN- HPV) chamou a atenção par o facto de 
Portugal ser o país da Europa com maior mortalidade por pneumonia, por 
esta ser a principal de causa de morte por doença respiratórias e por na 
última década haver tendência para aumento dos internamentos e da 
mortalidade por pneumonia. Como formas de minimizar o problema foram 
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apontadas o incremento da vacinação contra a gripe e contra a pneumonia, a 
maior sensibilização dos médicos para a doença por forma a minimizar o 
atraso no início do tratamento e uma melhoria na acessibilidade permitindo 
que tratamento correto seja iniciado o mais rapidamente possível. 

 

1. f – III - Semana do Pulmão em Coimbra 

Com elevada adesão a  Delegação de Coimbra realizou a sua III Semana do 
Pulmão. 

Durante ela foram realizados rastreios e três conferencias subordinadas aos 
temas Pneumonias ( 12 de Novembro), Dia Nacional do Não fumador (17 de 
Novembro) e Dia Mundial da DPOC (18 de Novembro). 

 

1. g – Seminário Sobre Amianto 

A 26 de Novembro realizou-se na cidade da Maia um seminário sobre 
amianto, organizado pela Quercus. 

A convite nela  participou o Professor José Alves que abordou o tema : 
amianto e Patologia Respiratória. 

 

 1. h – Dia mundial da Asma - Coimbra 

Palestra sobre controle da Asma – Preletores : Drª Carla Loureiro e 
Professora Cláudia Loureiro.   

 

2 – Ações de sensibilização e rastreios sobre Doenças Respiratórias 

Entre as diversas ações realizadas ao longo do ano salientamos: 

 

2.a -  Dia Mundial da DPOC: caminhada pela DPOC - Campus da 
Universidade de Aveiro 

 
No dia 15 de Novembro alunos e professores da Escola Superior de 
Fisioterapia da Universidade de Aveiro organizaram uma Caminhada pela 
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DPOC, evento que teve o apoio incondicional da Fundação Portuguesa do 
Pulmão. 

Esta ação visava comemorar o Dia Mundial da DPOC  (18 de Novembro), 
informar e sensibilizar a comunidade sobre a doença e salientar o importante 
papel do exercício físico na melhoria da qualidade de vida dos doentes. 

Participaram cerca de 200 pessoas englobando alunos, professores, 
elementos da comunidade e doentes com DPOC. 

Após uma breve sessão de abertura em que intervieram o Presidente da 
FPP, Dr. Teles de Araújo, o Delegado Distrital da FPP, Dr. Jorge Pires, a 
Diretora da Escola Professora Alda Marques, a responsável pelo Programa 
de Reabilitação da Escola e um doente com DPOC, que salientou a sua 
experiência das vantagens do exercício para a sua vida diária. Após 
introdução por e um aluno da Comissão Organizadora, iniciou-se a 
caminhada. 

Num agradável dia de sol e temperatura amena todos puderam completar o 
percurso de 3.500 metros. Ao longo dele foram sendo informados sobre 
aspectos importantes da doença, sobre a necessidade de  combater o 
tabagismo e sobre as vantagens do exercício físico. 

Foi ainda possível visitar as instalações onde se realiza o Programa de 
Reabilitação e colher informações sobre o mesmo. 

No final, na pista de atletismo, os participantes foram convidados a una 
sessão de exercícios de relaxamento e alongamentos e a deixarem expresso 
o que pensavam da atividade que acabavam de realizar. 

Foi uma excelente forma de comemorar o Dia Mundial do DPOC, de alcançar 
os objectivos de sensibilização  da comunidade para a doença e de realçar o 
importante papel do exercício físico, quer nos saudáveis, quer nos doentes. 

 

 2.b – Centro de Apoio ao doente Respiratório Crónico 

 No dia 25 de maio foi inaugurado, em Santa Maria da Feira o 1º Centro de 
Apoio ao Doente Respiratório, por iniciativa da ACAIL GAS Medicare e com o 
apoio e colaboração da Fundação Portuguesa do Pulmão.       

Trata-se duma instalação, localizada no Centro de Santa Maria da Feira, na 
Avenida 25 de Abril, 19F, funcionando diariamente das 9.00 às 13.00 H e das 
14.00 às 18.00 horas, com o objetivo de facilitar a prevenção e rastreio das 
Doenças Respiratórias e promover o acompanhamento e capacitação do 
doente respiratório crónico na gestão da sua doença. 
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Igualmente permitirá informar os familiares e cuidadores dos doentes 
respiratório crónicos sobre a doença ,e procurará contribuir para o bem estar 
físico e psíquico dos doentes, muitas vezes sofrendo de graus de 
incapacidade importante. 

É uma instalação inovadora que vai no sentido de garantir grande 
proximidade com os doentes e por isso facilitadora dum melhor controle dos 
doentes sobre a sua doença e duma sensibilização da população para as 
doenças respiratórias 

Saúda-se o empenho da Acail gás Medicare na concretização deste projeto 
de cariz social e de grande interesse para a população. Saliente-se que todos 
os Serviços são totalmente gratuitos. 

Á Fundação Portuguesa do Pulmão cabe garantir a qualidade dos serviços 
prestados e colaborar, na medida das suas capacidades, para a 
concretização dos mesmos. 

 
Para tal foi criado o núcleo de Santa Maria da Feira da Fundação, 
coordenado pelo Dr. Luís Goes, Diretor do Serviço de Pneumologia do 
Hospital de S. Sebastião. 

Na inauguração estiveram presentes representantes da Acail Gas e da 
Fundação Portuguesa do Pulmão, o Presidente da Câmara, o Diretor Clínico 
e a Enfermeira Diretora do Hospital da S. Sebastião, entre outras 
personalidades. 

Até 31 de Dezembro foram atendidos mais de 800 utentes, aos quais foi 
prestada informação, realizados inquéritos e espirometrias, de forma 
totalmente gratuita. 

 

 2.c – Rastreios: 

Durante este período realizaram-se diversos rastreios espirométricos, muitos 
deles organizados pelas Delegações Distritais. 

Salientam-se alguns: 

 . Viana do Castelo – colaboradores do Centro Social e Paroquial 
Nossa Senhora de Fátima. 

 . Lisboa – Rastreios a funcionários da PJ, IAPMEI e INA 

 . Coimbra – Rastreio no Choupal no dia 31 de Maio para a população 



	  

 
242            11 Relatório do ONDR 

em geral. 

No total foram rastreados mais de 500 pessoas. 

 

2. d – Ações de sensibilização: 

Continuamos a privilegiar ações de combate ao tabagismo em meio escolar. 
Nesse sentido destacamos uma ação realizada pela Delegação de Viana do 
Castelo dirigida a alunos dos 9º, 10º, 11º e 12º anos e outra no Agrupamento 
de Escolas da Mealhada. 

Acrescentem-se múltiplas ações realizadas no âmbito do projeto de avaliação 
do tabagismo em meio escolar no distrito de Coimbra. 

No conjunto terão recebido mensagens de sensibilização contra o tabaco 
cerca de 4.000 alunos de diferentes pontos do país. 

  

3. -- Exposições: 

Universidade de Coimbra, Património Mundial da Humanidade e da 
Medicina. 

Em comemoração da atribuição do título de Património da Humanidade à 
Universidade de Coimbra a Delegação Regional organizou a Exposição com 
o título em epigrafe, nas suas instalações. 

De salientar que essas instalações se integram na zona histórica da 
Universidade de Coimbra e, em si, são um edifício histórico por razões 
arquitectónicas e por ter sido o consultório do Professor Bissaya Barreto, 
nome grande da medicina respiratória. 

A exposição foi inaugurada no dia 7 de Abril, dia Mundial da Saúde, e esteve 
aberta até 29 de Maio. Nesse período muitos foram os visitantes e houve 
visitas organizadas, dedicadas a estudantes universitários. 

 

4. – Ações de advocacia junto das Autoridades de Saúde 

Ao longo do ano a Fundação procurou sempre transmitir as suas posições 
junto do Ministério da Saúde e da Direção Geral da Saúde, entidades que 
sempre nos acolheram  com simpatia e sentido de cooperação. 

Também procuramos transmitir as nossas opiniões ao poder legislativo, 
através de contatos com a Comissão de Saúde da Assembleia da República. 
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Nesse sentido fomos recebidos em Audição pela Comissão de Saúde para 
opinarmos sobre as alterações à Lei do Tabaco, no dia 16 de Junho. 

Também consideramos ter contribuído, com as nossas frequentes chamadas 
de atenção, para que a vacinação antipneumocócica entrasse em 1 de Junho 
no Plano Nacional de Vacinação e fosse comparticipada  para os adultos. Era 
uma proposta que vínhamos a defender nos últimos anos. 

 

 5 – Consultório 

Para além das rúbricas na página web da Fundação, onde especialistas 
credenciados prestam informação sobre as patologias mais frequentes, e dos 
vídeos disponibilizados no nosso canal do Youtube, continuamos  a 
responder às dúvidas que cidadãos e doentes nos põem via correio 
electrónico. As respostas são dadas de forma personalizada e com a 
brevidade possível. 

Durante este ano foram-nos colocadas  310 questões o que significa um 
aumento de 13% em relação a 2014. As questões foram respondidas e a 
aceitação deste Serviço que a FPP presta tem sido muito positiva. 

 

 6 – investigação 

Em 2014 as atividades de investigação podem sintetizar-se em três rúbricas: 

 

6.1 – Relatórios do ONDR 

A  recolha de dados e a sua análise é um atividade que decorre ao longo do 
ano e da qual resulta a elaboração anual dum Relatório, que tem sido 
considerado relevante para a avaliação do estado da Saúde respiratória em 
Portugal. 

 

 6.2  - Pneumonias em Portugal:  
          Uma Perspectiva Analítica sobre as Vítimas Mortais 

Em colaboração com o Departamento de Sistemas de Informação da 
Universidade do Minho ( Maribel Iasmina Santos, Carvalheira Santos e Teles 
de Araújo) prosseguiu – se o estudo baseado na análise dos dados de mais 
de 300.00 internamentos por pneumonia. 
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Os resultados dão importantes achegas para a compreensão do problema 
das pneumonias em Portugal e são divulgados neste Relatório. 
 
Estes dados têm sido apresentados em diversos Congressos Internacionais, 
obtendo grande interesse e aceitação, uma vez que se baseiam na maior 
base de dados publicados, a nível mundial. 
 
 

6.3 – Estudo sobre Hábitos Tabágicos em Meio Escolar no 
Concelho de Coimbra 

 
Este estudo foi realizado pela Delegação de Coimbra da Fundação 
Portuguesa do Pulmão e pelo Departamento de Bioestatística da 
Universidade de Coimbra. 
 
Envolveu 3289 alunos dos 7º ao 12º anos de escolaridade, do ensino público 
e privado,  e dele são apresentados os resultados neste Relatório. 
 
Saliente-se uma elevada prevalência de fumadores, ainda que muitos 
ocasionais, nesta população, sendo mesmo superior à média da população 
portuguesa, segundo os indicadores   mais recentes. Risco acrescido para os 
rapazes e que aumenta com a idade. Risco maior de adquirir o vício para os 
jovens com fumadores nas suas habitações. 
 
 

7 – Estratégia de Comunicação: 
 
Prosseguimos a estratégia de comunicação da Fundação procurando 
penetrar na imprensa escrita, nacional e regional. Também aproveitamos as 
oportunidades que nos foram dadas de comunicar as nossas posições 
através dos canais de Televisão: RTP, SIC, TVI, TV Record. 
 
De salientar a colaboração sistemática do Dr. João Rui Gaspar de Almeida, 
no Diário de Coimbra e do Dr. Jaime Pina numa Revista distribuída 
gratuitamente nas Farmácias ( Farmácia  - Saúde). Outras colaborações 
nomeadamente no Aurora do Lima, são de salientar. 
 
Vejamos agora  o que se passou em 2015 com a nossa página web e bem 
assim  a nossa presença na rede social facebook. Igualmente abordaremos 
as visualizações na TVPulmão 
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8 – Colaboração Interinstitucional 

Em 2015 procuramos estreitar as relações com as sociedades e associações 
profissionais e de doentes da área das doenças respiratórias. 

Neste âmbito de realçar os progressos feitos nas nossas relações  com a 
Sociedade Portuguesa de Pneumologia, perspectivando-se para 2016 a 
concretização de ações conjuntas entre as duas instituições. 

Transcreve-se a seguir um texto que nos foi solicitado para publicação no 
Jornal do Congresso da SPP: 

Fundação Portuguesa do Pulmão e Sociedade Portuguesa de Pneumologia: 

Objetivos comuns. 

Na área da saúde respiratória destacam-se duas organizações que têm, obviamente, 
objetivos comuns: promoção da saúde respiratória, divulgação de conhecimentos a 
profissionais, doentes e população em geral, defesa dos interesses dos doentes , 
garantia de cuidados respiratório adequados a todos os doentes e sensibilização da 
sociedade e das autoridades para os problemas respiratórios. 

PERFIL DOS FÃS NO FACEBOOK POR PAÍS 

Angola Brasil Cabo Verde 
Moçambique Outros Portugal 

PAIS% FÃS% %%

Portugal% 63.642% 58,5%

Moçambique% 14.158% 13,0%

Angola% 15.686% 14,4%

Brasil% 8.399% 7,7%

Cabo%Verde% 4.996% 4,6%

Outros% 1.945% 1,8%

Total& 108.826& 100&

PRESENÇA ONLINE DA FUNDAÇÃO PORTUGUESA DO PULMÃO 
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A Sociedade Portuguesa de Pneumologia é uma Sociedade Científica fundada em 
1974, que atingiu elevado valor científico, reconhecido a nível nacional e 
internacional. Congrega pneumologistas e outros profissionais e tem procurado, 
através das suas múltiplas atividades e linhas de investigação, garantir que a 
pneumologia portuguesa se pauta pelas normas de qualidade mais elevadas, 
possibilitando, a todos os doentes respiratórios, o acesso a cuidados ao nível do que 
melhor se pratica no mundo. 

Claro que subsidiariamente a SPP não tem esquecido a importância do 
desenvolvimento de ações de promoção da saúde respiratória através da prevenção 
dos fatores de risco, do diagnóstico precoce e do desenvolvimento de ações de 
formação e informação dos doentes  e do público. 

A Fundação Portuguesa do Pulmão é uma instituição do direito privado, independente 
do Estado, que gere fundos disponibilizados através de donativos e que foi fundada 
em 2009, com os objetivos definidos no primeiro parágrafo. 

Nasce  da noção que se foi desenvolvendo de que na promoção da saúde respiratória e 
no combate às doenças  é fundamental  o envolvimento de toda a sociedade civil e 
que este envolvimento deve também constituir uma alavanca de sensibilização do 
estado para a necessidade de implementar políticas que defendam a saúde respiratória 
da população. 

Por esta razão, desde o início, os membros da FPP são não só médicos e outros 
profissionais de saúde, com  profissionais das mais diversas áreas com influência na 
saúde, ou que se considerem interessados  ou preocupados com a saúde respiratória e 
que se quiseram juntar a esta luta. 

A FPP pretende também  que cada cidadão, doente ou não, esteja sensibilizado para a 
problemática da saúde respiratória, para a necessidade de a defenderem e, no caso dos 
doentes, capacitá-los para a correta gestão da sua doença. 

Para cumprimento destes objetivos a FPP tem privilegiado ações de sensibilização  
contra o tabagismo, de minimização dos riscos ambientais e de rastreio precoce das 
doenças respiratórias, nomeadamente da DPOC. 

A FPP, desde o início da sua atividade tem dispensado particular atenção, à 
comunicação com o público em geral através das redes sociais ( facebook)  e com 
profissionais de saúde através do seu site. Subsidiariamente tem também procurado 
transmitir o estado da arte sobre a abordagem das doenças respiratórias a profissionais 
de saúde. Tem ainda procurado, por todas as formas, sensibilizar e influenciar 
positivamente os decisores  na implementação de politicas de saúde adequadas 
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Considero pois que ambas as organizações têm objetivos comuns, como afirmamos 
no início, e que a existência das duas é complementar e alarga a área da sua potencial 
influência. Parece-me que se poderão ainda desenvolver novas sinergias no futuro, 
que considero altamente desejáveis, a bem da saúde respiratória dos portugueses. 
Juntos teremos certamente mais força! 

Teles de Araújo 

Presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão 
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