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Preâmbulo:  
Relatórios do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias 
Uma Visão Panorâmica 

 

 

 

Dez anos após termos iniciado a publicação destes Relatórios é altura de olhar para o 
que foi publicado e analisar se este trabalho teve alguma utilidade. 

Partimos em 2005 dum ponto em que tínhamos poucos dados  estatísticos compilados. 
Estamos agora num ponto em que e bastante mais fácil obter esses dados. 

 Logo no primeiro Relatório procuramos avaliar o estado da saúde em Portugal, em 
comparação com os nossos parceiros europeus, o  peso das doenças respiratórias em 
carga de doença, internamentos e óbitos,  e as tendências evolutivas das principais 
doenças respiratórias. A partir desses dados procuramos tirar algumas ilações e propor 
vias que permitissem melhorar a saúde respiratórias dos portugueses. 

Essa metodologia foi seguida em todos os Relatórios. Chegados ao 10º o que 
podemos extrair dos dados de dois indicadores: os internamentos hospitalares e os 
óbitos por doenças respiratórias? 

 

Óbitos por doenças respiratórias – 1998 e 2013 (16 anos) 

 1998 2013 Δ 

Pneumonia 3886 5935 + 52,7% 

Cancro 3258 4336 + 33,1% 

DPOC 2675 2720 + 1,7% 

Asma 196 122 -37,8% 

Tuberculose 347 208 - 40,1% 
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Internamentos por Doenças Respiratórias – 1994 – 2013 ( 20 anos) 

 1994 2013 Δ 

Pneumonia 15420 41796 +171,1% 

Cancro 3976 6365 + 60,1% 

DPOC 4333 8339 + 90,1% 

Asma 1564 2680 +71,4% 

Tuberculose 2093 1040 -50,3% 

Total Int. D. Resp. 54138 68613 + 26,7% 

 

A análise dos números do 1º Relatório ao permitir-nos avaliar a evolução dos 
internamentos e da mortalidade desde 1994 levou-nos a tirar algumas 
conclusões: 

-‐ As doenças respiratórias eram muito prevalentes e a sua incidência 
tendia a aumentar. 

-‐ As doenças respiratórias eram uma importante causa de 
mortalidade e de internamentos hospitalares. 

-‐ As doenças respiratórias mais preocupantes eram o cancro do 
pulmão, as pneumonias, a DPOC e a Asma. 

-‐ A duplicação do número de internamentos por pneumonia em 10 
anos colocavam esta patologia na linha da frente das 
preocupações. 

-‐ A prevenção era fundamental , passando pelo combate ao 
tabagismo, garantia da qualidade do ar que respiramos no interior e 
no exterior dos edifícios, reforço da vacinação contra a gripe. 

 

Como forma de melhor atuar no controle das doenças respiratórias propunha-
se:  

-‐ Programa Nacional de Prevenção e Controle das Doenças 
Respiratórias 

-‐ Rede de Cuidados Respiratórios  que articulasse especialistas 
hospitalares, médicos de família, enfermeiros, fisioterapeutas, 
cardiopneumologistas e todos os que atuassem junto dos doentes 
respiratórios, incluindo as organizações da Sociedade Civil. 

-‐ Atuação forte na prevenção por reforço das medidas antitabágicas 
e de proteção do ambiente e ainda através da educação para a 
saúde. 
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-‐ Melhor caracterização da epidemiologia das doenças respiratórias. 
-‐ Articulação com os Programas de Luta contra a SIDA. 

 

No Relatório de 2006 mantivemos as mesmas preocupações e 
acrescentamos mais as seguintes propostas: 

-‐ As Doenças  Respiratórias deveriam ser consideradas como Eixo 
Prioritário no Plano Nacional de Saúde. 

-‐ Desenvolvimento dum Sistema Integrado de Informação das 
Doenças Respiratórias de base Nacional. 

-‐ O cidadão, investido de poder de decisão deve participar 
ativamente na promoção da saúde, na prevenção e gestão da 
doença, a nível individual e através das organizações emanadas de 
grupos de doentes e da Sociedade Civil. 

 

No Relatório de 2007 , face aos números, continuamos a defender as 
mesmas propostas e reforçamos os seguintes pontos. 

-‐ Na  Educação para a Saúde devia ser feita uma aposta forte na 
população mais jovem através da introdução nos currículos 
escolares, do 1º ao 12º ano, de informação sobre o tabagismo e a 
prevenção das doenças, incluindo as respiratórias. 

-‐ Reconhecida a heterogeneidade regional presente em muitas 
doenças seria importante avaliar os fatores dela determinantes. 
 

Em 2009 reforçamos a nossa preocupação com a qualidade doa ar no interior 
das habitações, alertando para a presença de lareiras em muitos lares e da 
elevada percentagem de fumadores, que o faziam dentro de casa. 

-‐ Reforçamos a chamada de atenção para a importância  da 
vacinação contra a gripe. 

-‐ Propusemos a comparticipação da vacina contra a doença 
pneumocócica. 

 

No Relatório de 2010 chamamos a atenção para alguns pontos que 
consideramos críticos: 

-‐ Necessidade de reforçar a vacinação contra a gripe e de incluir a 
vacina pneumocócica no Plano Nacional de Vacinação. 

-‐ Número insuficiente de enfermeiros 
-‐ Percentagem elevada paga pelos doentes nos medicamentos 

destinados a tratar doenças crónicas como a DPOC e a Asma 
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-‐ Número elevado de pobres na população portuguesa e prestações 
sociais baixas em relação à média europeia, com importantes 
reflexos na saúde respiratória. 

-‐ Necessidade de criar um Programa Nacional de Prevenção e 
Controle das Pneumonias. 

-‐ Necessidade da rápida implementação duma Rede Nacional de 
Espirometria. 

 

Em 2011 procuramos  analisar alguns dos fatores determinantes das doenças 
respiratórias através dum projeto de investigação desenvolvido na 
Universidade do Minho: Business Intelligence Infrastructure Supporting 
Respiratory Health Analysis. 

Reforçamos a necessidade dum Programa Nacional de Prevenção e Controle 
das Pneumonias. 

Chamamos a atenção para os riscos potenciais do cigarro electrónico, face á 
sua rápida divulgação e ausência de legislação. 

Apoiou-se a rápida implementação da prescrição electrónica de cuidados 
respiratórios domiciliários. 

Chamou-se a atenção para a gritante falta de cuidados de reabilitação 
respiratória. 

Reforçou-se a ideia da necessidade da implementação dum Rede de 
Cuidados Respiratórios Domiciliários. 

Em 2012 chamamos a atenção para o impacto crescente das 
bronquiectasias, doenças do interstício e patologia pleural nos internamentos 
por doenças respiratórias. 

Salientaram-se indicadores que sugeriam impacto da crise económico – 
financeira na saúde respiratória. 

Apoiou-se a criação do Plano Nacional para as Doenças Respiratórias, 
considerado como Programa prioritário pela DGS. 

Continuou-se a insistir na importância da aposta na Prevenção, vacinação 
contra a gripe e a doença pneumocócica,  e na premência da implantação 
duma Rede de Cuidados Respiratórios e do pleno funcionamento da Rede 
Nacional de Espirometria. 

Em 2013 voltamos  a chamar a atenção para a necessidade de ações que 
tivessem em conta a crise que se vivia, o envelhecimento da população e a 
pobreza crescente na Sociedade portuguesa. 

Chegados a 2014 constatamos ( ver quadros) que os internamentos por 
todas as doenças respiratórias aumentaram  26,7% em 20 anos, salientando-
se o aumento de 171,1% nas pneumonias, 90,1% na DPOC e 60,1%  no 
cancro. 
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Na população em geral, em 16 anos,  a mortalidade por cancro aumentou 
33,1% e nas pneumonias 52,7,1%. Mesmo na DPOC, onde houve 
importantes progressos terapêuticos, a mortalidade aumentou 1,7% na 
população. 

São números pouco animadores e que claramente indicam que estamos a  
falhar na prevenção e na implementação de políticas de saúde adequadas à 
gravidade do problema.  

Neste 10ª Relatório continuamos a analisar os números e indicadores das 
doenças respiratórias e a propor vias que consideramos adequadas para 
alcançar uma melhoria assinalável no panorama das doenças respiratórias 
em Portugal. 

 

 

Teles de Araújo 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

Atingimos o 10º Relatório do Observatório Nacional das Doenças 
Respiratórias, o que nos permite ter uma visão evolutiva do que se tem 
passado com estas doenças em Portugal. Neste período de 10 anos, fomos 
recolhendo e analisando os dados estatísticos que iam sendo  
disponibilizados por entidades nacionais e internacionais credíveis. 

Os números por si não dão respostas, mas obrigam-nos a equacionar razões 
para eles e abrem-nos o caminho  para investigar a melhor forma de 
melhorar os indicadores de saúde. A partir desta base fomos, ao longo dos 
anos, fazendo as propostas que julgamos adequadas à melhoria dos 
cuidados de saúde prestados em Portugal na área da Medicina Respiratória. 

Portugal ainda não saiu da crise económica e financeira em que se encontra 
mergulhado, seguramente com efeitos na saúde. 

Como referimos no Relatório de 2012, desemprego, pobreza e condições de 
vida insalubres são reconhecidas como um rastilho facilitador da proliferação 
das doenças respiratórias. 

Acresce que, em épocas de crise, se impõe a necessidade de reduzir 
despesas, mesmo nas áreas sociais e da saúde. Portugal seguiu esse 
caminho bem como muitos países da OCDE. Mas Portugal foi mais longe. 
Enquanto que a média do crescimento do orçamento se aproximou do zero, 
em 2011, em Portugal caiu para valores de menos 5% do que era gasto 
anteriormente. 

Pode-se equacionar se há relação entre essa realidade e o que referimos no 
Relatório de 2013: São aliás preocupantes os dados de 2012 no que diz 
respeito à mortalidade e aos internamentos hospitalares por doenças 
respiratórias em Portugal. Quanto à mortalidade assistiu-se a uma subida 
abrupta, praticamente em todos os grupos nosológicos das doenças 
respiratórias. Em 2012 morreram, por doenças respiratórias, 13.908 
portugueses, havendo a acrescentar a esse número 4.012 óbitos por cancros 
da traqueia, brônquios e pulmão. Isto significa que, em 2012, morreram por 
doenças do foro respiratório 50 portugueses, por dia. 

Em 2013 a mortalidade houve ligeiro decréscimo em relação a 2012, ano em 
que se verificou um grande pico. Em relação aos internamentos houve um 
ligeiro abrandamento, mas sem que tivéssemos descido para números 
semelhantes aos  anteriores a 2010. 

Em 2013 existiram 68.613 internamentos por doença respiratória (- 2,7% do 
que em 2012, mas mais 9,0% do que em 2010). 
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Aliás, ao analisar as curvas de internamento e de mortalidade por 
praticamente todas as doenças respiratórias, verifica-se que, em 2011, se 
nota uma súbita subida das curvas e que, ao verificar o que se passou entre 
2011 e 2013, a sensação é a de que subiu para um patamar superior. 
Aguardam-se com espectativa os dados de 2014. 

As três principais causas de internamento, por doenças respiratórias foram as 
pneumonias (41.796 casos), a DPOC (8.239 casos) e os cancros (6365 
casos), mantendo a tendência e o posicionamento que se tem vindo a 
verificar. Saliente-se que entre estas é o cancro a única patologia em que os 
internamentos subiram em 2013 (+ 9,3%). 

Por haver um forte envolvimento do aparelho respiratório deveremos, 
também, considerar os doentes que foram internados por quadros de 
insuficiência respiratória. Foram 37.698 em 2013 e tinham sido 39.168 em 
2012 (diminuição de – 4,1%%). 

A gravidade das doenças respiratórias que necessitam internamento é bem 
expressa pelas taxas de mortalidade, superiores à da média dos doentes do 
foro da medicina internados. Mesmo  a Asma tem uma taxa de mortalidade 
de 6,3%. A DPOC  tem uma taxa de mortalidade de 9,9%, os cancros de 
30,5% e as pneumonias de 20,9%. Estas taxas de  mortalidade não se têm 
reduzido significativamente e, em 2013, subiram  na DPOC e nas Neoplasias. 

 

A saúde respiratória em Portugal e no Mundo 

A esperança de vida à nascença, em Portugal, é de 80,0 anos, sendo 76,9 
anos para o homem e 82,8 anos para as mulheres. Para a mulher esta é a 
10ª maior esperança de vida, no mundo. 

Nos países desenvolvidos a mortalidade é sobretudo causada por doenças 
não transmissíveis. O mesmo sucede em Portugal, em que a percentagem é 
de 86%. 

A mortalidade, em Portugal, por doenças transmissíveis, é de 40 por 100.000 
habitantes, melhor do que os 45 do conjunto da UE, mas pior do que a dos 
países da Europa Ocidental. 

Em termos de doenças respiratórias, a mortalidade, em Portugal  Continental 
e nas Regiões Autónomas, é das maiores da Europa, ultrapassando os 115 
por 100.000 habitantes. A Madeira é mesmo a Região da Europa com maior 
taxa de mortalidade por doenças respiratórias. 

Outro dado importante é o facto da mortalidade, em Portugal, das 
pneumonias, representar 37,3% dos óbitos por doenças respiratórias. Se 
juntarmos tuberculose e gripe, os óbitos por doenças respiratórias 
transmissíveis atingem os 37,8%. Parece óbvio que esta é uma área em que 
tem de se apostar fortemente. 



	  

 

  

10 Relatório do ONDR             13 

Dados favoráveis são o facto de Portugal ser dos países com menor taxa de 
cancros do pulmão e vias aéreas e o país com menor taxa de internamentos 
por Asma e por DPOC. 

Portugal tem um número de médicos por 100.000 habitantes de 20,1 (+ 8,7 
internos em formação), número inferior à média da UE, que é de 33,1. 

Também o número de enfermeiros (39,9/ 100.000) é muito inferior à média 
europeia de 80,5. 

O mesmo acontece com o número de camas hospitalares, que é inferior ao 
da UE. 

Quanto aos gastos com saúde em 2011, Portugal gastou 10,3% do PIB, valor 
superior à média europeia (que foi de 9,0%). Em termos de despesa per 
capita, Portugal gastou 2302 dólares, ligeiramente inferior à média europeia 
de 2.370 dólares, mas muito inferior à média dos países da Europa Ocidental. 

Note-se que os portugueses gastam do seu bolso 35% dos custos da saúde, 
enquanto que a média europeia é de 25,8%.  

 

Potenciais Constrangimentos: 

Para além dos efeitos da crise económica e financeira existem outros 
potenciais constrangimentos à saúde respiratória. 

Muitas doenças respiratórias são mais frequentes nos grupos etários mais 
elevados. Ora, Portugal é o 3º país europeu com um índice de 
envelhecimento mais elevado: 133,5 pessoas com mais de 65 anos para 
cada 100 portugueses com menos de 15 anos. 

Existe, ainda, acentuado deficit na promoção da saúde e na prevenção da 
doença, por falhas na educação para a saúde, entre outros fatores. 

Não está implementada a Rede Nacional de Espirometria, dificultando o 
diagnóstico da DPOC, contribuindo esta realidade para o sub-diagnóstico 
dessa relevante patologia respiratória. 

Existem grandes deficiências no acompanhamento dos doentes respiratórios 
crónicos, com prejuízo da qualidade de vida desses doentes. Recomenda-se 
a criação duma Rede Nacional de Cuidados Respiratórios. 

A Reabilitação Respiratória é virtualmente inexistente em Portugal. A ela 
apenas tem acesso menos de 1% dos doentes que dela beneficiariam. É 
urgente a criação duma Rede Nacional de Reabilitação Respiratória. 

Existem dificuldades na acessibilidade aos cuidados primários, que tem 
consequências gravosas para os doentes respiratórios. Em 2013, não tinham 
médico de família 1.332.425 utentes (13,1%). 
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Em 2013 realizaram-se menos 2.255.363 consultas presenciais nos cuidados 
primários do que em 2011. Assinale-se um ligeiro aumento de consultas em 
2013, face a 2012. 

Existem dificuldades no acesso aos medicamentos essenciais ao controle 
das doenças respiratórias. Dificuldades causadas, em parte, pelo preço pago 
pelos utentes. Propõe-se que, aos doentes respiratórios crónicos graves, seja 
atribuído o estatuto de doença crónica e que as taxas de comparticipação do 
SNS sejam máximas para esses doentes. 

Existem evidências de sub-tratamento dos doentes respiratórios crónicos, em 
parte atribuível ao preço dos medicamentos, mas também a dificuldades de 
aquisição por falhas do mercado. 

A qualidade dos cuidados de saúde depende da existência dum número 
adequado de médicos e enfermeiros para a população que servem. Em 
Portugal Continental temos heterogeneidade na distribuição desses 
profissionais, sendo as Regiões mais carenciadas o Alentejo e o Algarve. 

Também na distribuição dos pneumologistas há acentuadas carências 
nalgumas regiões. No Alentejo existem 0,8 pneumologistas por 100.000 
habitantes ao passo que em Lisboa e Vale do Tejo existem 5 (6,3 vezes 
mais). 

 

Qualidade do Ar: 

A qualidade do ar influencia fortemente a saúde respiratória, sendo o ozono e 
as partículas respiráveis os principais poluentes, com efeitos nocivos nas vias 
respiratórias e no pulmão. 

Em Portugal, a qualidade do ar é em geral boa, mas  persiste ainda um 
número significativo de dias em que a qualidade do ar é média ou mesmo 
fraca. 

Há acentuadas variações regionais e, se nos centrarmos em análises de 
maior pormenor, certamente que encontraremos diferenças grandes, de 
localidade para localidade. Mesmo dentro das localidades as diferenças 
podem ser grandes. Lisboa é disso exemplo, pois há áreas muito mais 
poluídas do que outras (baixa lisboeta). As populações tendem  a centrar a 
sua vida em zonas limitadas e, portanto, alguns poderão estar expostos 
muitas horas, todos os dias a ar de qualidade deficiente. 

Existe, pois, margem para serem tomadas medidas que promovam uma 
melhor qualidade do ar que os portugueses respiram. Isto é tanto mais 
verdadeiro quando se somam as evidências de que mesmo a exposição a 
pequenas concentrações de poluentes não é inócua. 

A poluição atmosférica tem forte impacto nas alterações climáticas e estas 
condicionam um maior número de ocorrências de ondas de calor e de frio, 
com forte influência nas saúde em geral e na respiratória em particular. 
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São disso exemplo a onda de calor de julho de 2013 que provocou um 
acentuado aumento da mortalidade esperada.  

Outro exemplo é o período entre final de dezembro de 2014 e fevereiro de 
2015, em que as temperaturas foram excepcionalmente baixas e no qual se 
verificou um excesso de mortalidade de 4.625 óbitos. 

 

Qualidade do Ar Interior: 

Transcrevemos o que foi dito no Relatório de 2013: 

A qualidade do ambiente no interior depende da poluição exterior, das 
atividades desenvolvidas no interior, da existência de poeiras, esporos e 
pólenes, de compostos orgânicos voláteis e outros irritantes libertados pelos 
materiais e, de outros fatores, como humidade, temperatura, etc. 

Em Portugal está estimado que existem problemas de humidade em 20% das 
casas, facilitadores do desenvolvimento de fungos. 

Em Portugal, crê-se que existam situações de sobrepovoamento em 20,6% 
das habitações, o que é facilitador das doenças respiratórias. 

O frio é outro factor a ter em conta. Estima-se que entre 1991 e 2003 tenha 
havido em Portugal um excesso anual de 9.047 mortes no Inverno. Julga-se 
que 30% dessas mortes sejam relacionáveis com casas insuficientemente 
aquecidas. É de admitir, pois, que nesse período de tempo 32.560 
portugueses tenham morrido por deficiente aquecimento das habitações. 

Diversos estudos apontam para que uma deficiente ventilação em infantários 
se associe a maior probabilidade das crianças terem pieira ou asma. 

O fumo de tabaco no interior das habitações é um importante fator de 
poluição, devendo ser abolido o hábito de se fumar em ambientes fechados. 

O uso de combustíveis fósseis ou de matéria orgânica para aquecimento ou 
cozinhar é gerador de poluição. O seu impacto não está devidamente 
avaliado em Portugal. 

 

Hábitos Tabágicos: 

A taxa de fumadores em Portugal é relativamente pequena, sendo maior nos 
homens do que nas mulheres, mas mostrando tendência crescente nestas 
últimas.  

A percentagem de fumadores em Portugal é de 23% e a de ex-fumadores de 
15%. Na Europa os valores médios são de 28% de fumadores e de 21% de 
ex-fumadores. 
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Há variações regionais, encontrando-se as maiores prevalências de 
fumadores nos Açores e no Alentejo. 

Nos grupos etários entre os 15 e os 64 anos, as taxas de fumadores variam 
entre 20 e 40% conforme as Regiões. Comparando as variações das  taxas 
de fumadores entre 2001 e 2012, verifica-se que só diminuíram na Região  
Norte. Inversamente, subiram no Alentejo e nos Açores. 

É preocupante o consumo de tabaco nos alunos dos ensinos básico e 
secundário. Um número significativo inicia-se no consumo por volta dos 11 
anos. Aos 15 anos fumam 11% dos rapazes e 10% das raparigas. 

No ensino secundário, 40% ou mais dos alunos fumam. As taxas de 
fumadores são semelhantes nos dois sexos, com ligeiro predomínio no sexo 
masculino. Contudo, no Alentejo, não há diferenças entre os dois sexos e, 
nos Açores, há mesmo predominância no sexo feminino. 

Recomenda-se que a educação para a saúde e o combate ao tabagismo 
façam parte dos currículos escolares do 1º ao 12º ano de escolaridade. 

É preocupante a diminuição do número de consultas de cessação tabágica. 
Reduziram-se, em 2013, para cerca de metade e, na Região Norte, a 
diminuição foi de 62%. 

Mais de 26% dos portugueses estão expostos ao fumo de tabaco em casa. 
No grupo etário abaixo dos 18 anos, incluindo as crianças, essa percentagem 
é de 37%. Este é um factor relevante no que concerne às doenças 
respiratórias. 

 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

A prevalência estimada da DPOC em Portugal é de 14,2% para os 
portugueses com mais de 40 anos (cerca de 800.000). Aguardam-se novos 
estudos que confirmem estres dados. 

Portugal é um país com baixo número de internamentos por DPOC. Mesmo 
assim, diminuíram 20,7% em 10 anos e foram internados em 2013, com esta 
patologia, 8349 portugueses. Estes números sugerem um razoável controlo 
da doença em ambulatório. 

A doença predomina no sexo masculino. Em 2013  dos doentes internados 
por DPOC 65,6% eram do sexo masculino. 

A maior taxa de internamentos registou-se na Região Norte (0,98/100.000 
habitantes) e a menor no Alentejo (0,34/100.000). 

Em 2013, morreram por DPOC 2720 portugueses, o que significou uma 
diminuição  de 4,0% em relação a 2005. 

Parece confirmar-se um sub-diagnóstico da DPOC: em 2013 apenas estavam 
referenciados como tendo DPOC 101.028 utentes dos Centros de Saúde. No 
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entanto, nota-se um crescimento significativo de referenciação em relação a 
anos anteriores. 

Desses utentes referenciados como tendo DPOC, apenas 8799 (8,7%) 
tinham o diagnóstico confirmado por Espirometria, dado que reforça a 
necessidade de rápida implementação e expansão da Rede Nacional de 
Espirometria. 

Entre 1990 e 2010 o numero de DALYs por DPOC diminuiu 14,6%. Todavia, 
em 2010, ainda eram 792,1/100.000, ou seja mais de 70.000 anos para a 
população portuguesa, espelhando bem a carga de doença que a DPOC 
representa. 

 

Asma 

Admite-se que a Asma brônquica atinja cerca de 1.000.000 de portugueses e 
todos os indicadores apontam no sentido de que a seu peso tenderá a 
aumentar. 

O número de internamentos por Asma, em Portugal, é baixo, traduzindo um 
bom controlo dos asmáticos no ambulatório. 

Em 2013, o número de internamentos por Asma foi de 2.618, o que significa 
um aumento de 50,3% em relação a 2004. No entanto, em 2013, assistiu-se 
a um ligeiro decréscimo de internamentos em relação a 2012 (- 0,6%). 

A mortalidade nos doentes internados foi, em 2013, de 0,6%, registando-se 
uma diminuição de 40% em relação a 2004. 

A asma atinge uma população jovem. Em 2013, foram internados por asma 
1159 doentes com menos de 18 anos (44,3% dos internamentos por essa 
patologia). 

A Asma é mais frequente no sexo feminino. Assim, em 2013, foram 
internados, por Asma, 1562 doentes do sexo feminino (59,7% do total de 
internamentos por Asma). 

Há variações regionais na prevalência da Asma. Em 2013, as regiões de 
Saúde com mais doentes internados por essa patologia foram Lisboa e Vale 
do Tejo, Região Centro e Região Norte. 

Ainda em 2013, estavam registados nos Cuidados Primários 203.774 utentes 
com o diagnóstico de Asma, o que significa um aumento de 47,9%, em 
relação a 2012. Mesmo assim, muito abaixo do 1.000.000 de doentes 
estimado. 

Em 2010, a Asma foi responsável em Portugal por 463,8 DALYs, o que 
significa uma diminuição de 16,7% em relação a 1990. 
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Fibroses Pulmonares 

Esta designação inclui um vasto conjunto de doenças de gravidade e 
evolução muito diversas. Não se conhecem dados credíveis sobre a real 
prevalência das diversas doenças que podem ser incluídas nesta 
designação. 

Há indicadores que sugerem estar a assistir-se a um aumento da prevalência 
destas doenças na população portuguesa. Entre eles, destaca-se o aumento 
do número de internamentos por estas doenças. 

Em 2013, foram internados nos hospitais portugueses 3.615 doentes com 
estes diagnósticos. Este número representa um aumento de 70,3% em 10 
anos. 

Há, aparentemente, variações regionais. As regiões em que se verificaram 
maiores taxas de internamentos por 100.000 habitantes foram a Região Norte 
(0,43) e Lisboa e Vale do Tejo (0,33). 

Em 2014, foram aprovados, pelas Agências do Medicamento Americana e 
Europeia, dois novos fármacos (nintenamib e perfenidona) que parecem 
capazes de intervir na fibrogénese, atrasando a progressão da doença. 

 

Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono 

Há indicadores dum progressivo incremento de doentes com esta patologia, 
em Portugal, provavelmente devido a um aumento da consciencialização de 
médicos da população para a relevância desta doença. 

Estudos Mundiais apontam para prevalências oscilando entre 1 e 5%. Em 
Portugal estima-se uma prevalência entre 2 e 3% 

Em 2009, havia 123.000 doentes a fazer ventilação domiciliária não invasiva, 
a maior parte dos quais por síndrome de apneia obstrutiva do sono. 

Em 2004, no Relatório de Análise do Programa Nacional de Prescrição 
Electrónica, no mês de Abril, houve 54.170 prescrições de ventiloterapia não 
invasiva domiciliária, mais do dobro das prescrições de oxigenoterapia 
domiciliária, o que reforça o peso crescente do SAOS nos cuidados 
domiciliários. 

 

Cancro da Traqueia, Brônquios e Pulmão 

Em Portugal, segundo o Registo Oncológico Nacional de 2009, a taxa de 
incidência bruta foi de 33,6/100.000 habitantes, sendo de 54,2 no homem e 
de 14,6 na mulher, apontando portanto para 3.360 novos casos por ano. 
Segundo registos europeus, a taxa de incidência bruta estimada para 
Portugal, em 2014, foi de 38,8/100.000 habitantes, o vem de encontro aos 
previsíveis 4.000 novos casos a diagnosticar em 2015.  



	  

 

  

10 Relatório do ONDR             19 

A incidência de cancro do pulmão é relativamente baixa em relação à média 
europeia. 

O cancro do pulmão é o 4º cancro com maior incidência em Portugal, a 
seguir aos cancros da mama, próstata e cólon. 

Há tendência para um aumento dos cancros do pulmão na mulher e 
diminuição no homem, em consequência da mudança dos hábitos tabágicos. 

Na Europa o cancro do pulmão, em breve, será o cancro que mais mulheres 
mata, ultrapassando o cancro da mama. 

O cancro do pulmão é o cancro que causa maior mortalidade por tumores 
malignos em Portugal. Em 2012, representou 24% dos óbitos por tumores 
malignos. 

Em 2013 morreram 4336 portugueses por cancro da traqueia, brônquios e 
pulmão, o que representou um aumento de 35,7% em relação a 2007. 

Em 2013 foram internados 6365 doentes com cancro do pulmão, o que 
significou um aumento de 15,8% em relação a 2004. 

O cancro do pulmão é a 2ª causa de anos potenciais de vida perdidos: 
19.548 anos. 

Há variações regionais traduzidas nas taxas de mortalidade padronizada: 
44,2 para a Região Norte, 28,3 para a Região Centro, 42,6 para Lisboa e 
Vale do Tejo, 45,6 para o Alentejo e 47,9 para o Algarve. 

Há muito a fazer nas áreas da prevenção e do diagnóstico precoce para que 
estes números possam ser melhorados. 

Temos, em Portugal, uma boa rede de prestação de cuidados de qualidade a 
estes  doentes. Portugal tem acompanhado os progressos no tratamento do 
cancro do pulmão. 

Todavia, não podemos deixar de referir que segundo um relatório recente da 
OCDE, Portugal é o pior de entre 20 países da organização sobre o acesso 
da população a medicamentos inovadores comparticipados, o que poderá 
constituir um constrangimento. 

 

Tuberculose 

Dados provisórios colocam pela primeira vez Portugal entre os países de 
baixa incidência por tuberculose (menos de 20 novos casos/ano por 100.000 
habitantes), meta, de há muito, ambicionada. 

Em 2014, foram reportados 18,7 novos casos por 100.000 habitantes. 
Contabilizando os atrasos de notificação, é provável que a incidência 
definitiva venha a rondar os 19.1 / 100.000. 
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A incidência da tuberculose é muito maior nas grandes cidades: Lisboa e 
Porto, estando ainda muito acima da baixa incidência, embora tenha vindo a 
diminuir. Em 2014, pela 1ª vez, a incidência de tuberculose foi menor no 
Porto do que em Lisboa. 

A tuberculose é 4 vezes mais frequente nos estrangeiros residentes em 
Portugal do que nos naturais do país. Em 2014, em estrangeiros residentes 
em Portugal, ocorreram 16% dos casos de tuberculose. 

Na população reclusa ocorreram mais de 500 casos de tuberculose em 2013 
e cerca de 400 em 2014. É necessário reforçar os rastreios nesta população. 

Na UE, 4,3% dos casos de tuberculose eram simultaneamente HIV positivos. 
Em Portugal essa percentagem é de 12,4%. 

Houve confirmação bacteriológica em 65,9% dos casos de tuberculose. Na 
tuberculose pulmonar (a que é contagiosa) essa percentagem foi de 83%. 
São números bons mas ainda passíveis de serem melhorados. 

A multirresistência não é uma situação frequente em Portugal. Foi apenas de 
0,9% em 2014. O facto de existirem de Centros de Referenciação é uma boa 
estratégia para manter a situação controlada. 

 

Pneumonia 

É uma situação preocupante em Portugal, como temos vindo a alertar desde 
2005 (1º Relatório). Mais de 150.000 casos por ano, 40.000 internamentos e 
mais de 400.000 dias de internamentos. 

A mortalidade por pneumonia na UE é de 13,3 óbitos por 100.000 habitantes. 
Em Portugal é o dobro: 26,6/100.000, o que traduz a gravidade do problema 
no país. 

Não tem havido progressos no controle da situação. Em 10 anos, os óbitos 
aumentaram 16,7% e os internamentos 14,1%. 

Em 2013, foram internados por pneumonia 41.796 portugueses. Este número 
é o segundo mais elevado desde 2004, só tendo sido inferior ao de 2012      
(-3,6%). 

A gravidade da pneumonia nos doentes internados é traduzida por uma 
mortalidade média de 20% ao longo da última década. Em 2013 foi de 20,9%. 

A pneumonia é mais frequente nos grupos etários mais elevados. Em 2013, 
77,9% dos internamentos ocorreu em pessoas com mais de 65 anos. No 
entanto, houve 2.772 internamentos em pessoas com menos de 18 anos. 

A pneumonia é mais frequente no homem. Dos doentes internados, em 2013, 
eram do sexo masculino 54,5% e do feminino 45,5%. 

A pneumonia, em 2013, foi responsável por 5,6% da totalidade dos óbitos. 
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A mortalidade por pneumonia é maior nos meses de Dezembro a Março, 
relacionável com as epidemias de gripe e os dias mais frios. 

Muitos dos óbitos hospitalares ocorrem nas primeiras horas ou dias após a 
chegada ao hospital. Este facto sugere atrasos no diagnóstico e na 
referenciação para os hospitais. 

A pré-existências de doenças crónicas – DPOC, doenças cardiovasculares, 
diabetes e insuficiência renal - agravam o prognóstico das pneumonias e 
aumentam a percentagem dos óbitos. 

Para minimizar esta situação considera-se relevante a generalização da 
vacina pneumocócica nos grupos de risco e a sua integração no Plano 
Nacional de Vacinação. 

Para tornar mais rápido o diagnóstico e a instituição dum tratamento 
adequado propõe-se a criação duma Via Verde das Pneumonias. 

 

Gripe 

A gripe atinge anualmente 700.000 a 1.000.000 de portugueses. É, em regra, 
uma situação benigna, mas pode levar a situações graves, quer por si (raras), 
quer por agravar ou facilitar outras doenças. 

Os picos das epidemias sazonais de 2013 – 2014 e 2014 – 2015 tiveram 
perfis semelhantes e foram de intensidade média. 

Em 2014 – 2015, verificaram-se dois picos: um entre a 44ª e a 48ª semana 
de 2014 e outro entre a 50ª de 2014 e a 11ª de 2015. 

Nos picos das epidemias sazonais verifica-se um aumento da mortalidade 
global. 

Em relação às doenças respiratórias, há coincidência dos picos de 
mortalidade com as epidemias da gripe, tanto nas doenças respiratórias 
crónicas, como nas pneumonias. 

É fundamental aumentar a taxas de vacinação contra a gripe. Em 2013 – 
2014 as taxas de vacinação foram 62% nos indivíduos com mais de 65 anos, 
44% nos doentes com doenças crónicas e 51% no pessoal da saúde. 

É necessário aumentar a sensibilização especialmente junto dos profissionais 
de saúde e dos doentes com doenças crónicas. 
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A – A Saúde em Portugal e no Mundo: impacto nas Doenças Respiratórias. 
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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. 

 

 

Na avaliação da saúde duma população a esperança de vida à nascença é 
um bom indicador, pois depende, em grande medida, da riqueza dos povos e 
da qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Vejamos dois 
quadros extraídos do World Health Report de 2014 (OMS): 

 

Quadro I – Esperança de Vida à nascença no mundo 

 

 

Quadro II – Esperança de Vida à nascença por sexo, 10 países com melhores 
indicadores - 2012 
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Portugal não está mal posicionado neste ranking pois relativamente às 
mulheres somos o 10º país com maior esperança de vida à nascença. Ainda 
que nos homens (76,9 anos) estejamos um pouco longe de alcançar um bom 
posicionamento. 

Outro indicador relevante é a percentagem de óbitos causados por doenças 
não transmissíveis. Quanto mais rico e com melhor sistema de saúde for um 
país maior será essa percentagem. Vejamos o que acontece em Portugal, em 
comparação com outros países: 

 

Quadro III – Mortalidade por causa, estandardizada pela idade, por 
100.000 habitantes  - 2012 

 Doenças 
transmissíveis 

Doenças não 
transmissíveis 

Acidentes Todas 

Europa 45 496 49 590 

Portugal 40 343 25 408 

Alemanha 22 365 23 410 

Dinamarca 29 406 23 460 

Espanha 19 333 26 378 

Finlândia 9 367 39 415 

França 21 313 35 369 

Itália 15 304 20 339 

Reino Unido 29 359 21 409 
     Fonte World Health Report 2014 

 

Neste Quadro constatamos que  Portugal tem, em todos os parâmetros, 
melhores indicadores do que a média dos países da Região Europa. No 
entanto se nos compararmos com outros países da Europa Ocidental este 
indicador é menos favorável, particularmente no que se refere às doenças 
transmissíveis. As infeções continuam a ter um peso significativo entre nós, 
sendo pois uma área a ter em atenção nos programas de saúde. 

Vejamos agora alguns dados a propósito das doenças respiratórias, extraídos 
de documentos da OMS e do Eurostat. Verificaremos, através deles, que as 
doenças respiratórias em Portugal levantam problemas específicos, como se 
pode verificar no Quadro IV extraído do  Statistical Atlas do Eurostat. 
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Quadro IV – Mortalidade por doenças respiratórias na Região Europa 

 

Podemos verificar que Portugal, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores 
e da Madeira, é uma das regiões com maior mortalidade por doença 
respiratórias, ultrapassando os 115 óbitos por 100.000 habitantes. 
Procuremos analisar esta realidade um pouco mais aprofundadamente. 

Cartography:  Eurostat  —  GISCO,  04/2014

Administrative  boundaries:  ©  EuroGeographics  ©  UN-FAO  ©  Turkstat

Source:  Eurostat  (online  data  code:  hlth_cd_ysdr1  and  hlth_cd_asdr)  

(standardised  death  rate  per  100  000  inhabitants,  three-year  average)

(¹)  Liechtenstein:  2010.  Denmark  and  Iceland:  2007–09.  Scotland  (UKM):  by  NUTS  1  region.  Denmark  and  Croatia:  national  level.
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Quadro V – Causas de Morte por Doenças Respiratórias em Portugal 

 

 

Neste Quadro verificamos um peso muito grande das infeções respiratórias 
na mortalidade por doença respiratória, sobretudo por pneumonia (37,9%) a 
qual, aliás, é a principal causa de morte por doença respiratória. 

Voltaremos ao assunto no capítulo das pneumonias, patologia em que a 
mortalidade em Portugal é o dobro da média europeia. Se tivermos em conta 
os dados de 2011, constatamos que se a mortalidade por pneumonia 
baixasse 50%, colocando-nos a par da restante Europa, então a mortalidade 
por doenças respiratórias baixaria das 119 mortes por 100.000 habitantes 
para 92 mortes por 100.000 habitantes, aproximando-nos do resto da Europa. 
Este é pois um problema prioritário da saúde respiratória em Portugal. 

Vejamos outras doenças de grande relevo na patologia pulmonar. Desde logo 
o cancro do pulmão, responsável por 4077 óbitos em 2012, constituindo-se 
como a 2ª causa de morte por doença respiratória. Como já tínhamos 
salientado no relatório de 2013, apesar da relevância dessa doença entre nós 
e da sua elevada mortalidade, os indicadores em Portugal são bastante 
favoráveis. De facto temos das taxas mais baixas entre os países da Região 
Europa, sobretudo nas mulheres. 

Será que tudo está feito neste campo? Certamente que poderemos sempre 
progredir sobretudo no sentido da diminuição da mortalidade, o que passa 
pela prevenção e pelo diagnóstico precoce. 

 

 

pneumonia	  

cancro	  

D.	  Cron.	  Vias	  aereas	  

Tp	  e	  gripe	  

outras	  não	  tranmiss.	  
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Quadro VI – Incidência de cancro do pulmão na população europeia 
estandardizada por idades 

 

 

Olhemos, agora, para as doenças respiratórias crónicas das vias aéreas – 
asma e DPOC – comparando o indicador dias de internamento em Portugal e 
nos países da Região Europa. 

A  DPOC e a Asma são duas patologias altamente prevalentes no nosso país, 
como confirmaremos neste Relatório, sendo que um número baixo de 
internamentos é entendido não só como indicador de prevalência da doença, 
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mas como indiciador dum eventual melhor controle da doença no 
ambulatório. 

 

Quadro VII – Internamentos por Asma por 100.000 habitantes, estandardizados 
por idades 

 

 

Neste Quadro é notório que Portugal é dos países com menores taxas de 
internamento por Asma e que, em cinco anos, houve tendência para 
diminuírem. 

 

Quadro VII – Internamentos por DPOC por 100.000 habitantes, estandardizados 
por idades 

 

 

O mesmo se verifica em relação à DPOC: também aqui as taxas de 
internamento são as mais baixas dos países europeus, com tendência, em 
cinco anos, para decrescerem. 

São pois dois dados favoráveis. Veremos noutros capítulos que todavia nem 
tudo está feito e que há margem para progresso. 
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Pilar fundamental da resposta da sociedade à doença é a garantia duma 
adequada cobertura por pessoal de saúde. Vejamos o que sucede em 
Portugal, comparativamente com outros países da mesma região: 

 

Quadro VIII – Médicos por 100.000 habitantes 

 

Cartography:  Eurostat  —  GISCO,  05/2014
Administrative  boundaries:  ©  EuroGeographics  ©  UN-FAO  ©  Turkstat

Source:  Eurostat  (online  data  code:  hlth_rs_prsrg)  

(per  100  000  inhabitants)

(¹)  The  Netherlands  and  Sweden:  2010.  Denmark:  2009.  Croatia:  2008.  Germany:  by  NUTS  1  region.  Ireland  and  the  United  Kingdom:  national  level.  Greece,
the  Netherlands,  Slovakia,  Finland,  the  former  Yugoslav  Republic  of  Macedonia  and  Turkey:  active  physicians.  Ireland  and  Portugal:  licensed  physicians.
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Neste Quadro verificamos uma heterogeneidade na distribuição dos médicos 
no país e, também, que, em muitas regiões, o ratio é inferior ao de muitos 
países europeus. Este é pois um potencial constrangimento.  

Analisemos um pouco mais a realidade da cobertura por pessoal de saúde, à 
luz dos dados publicados no World Health Statistics de 2014. Neste 
documento não constam dados de Portugal mas, para termos comparativos, 
utilizamos os dados constantes do Inventário do Pessoal do Sector da Saúde 
2013 da ACSS. É certo que não contempla o pessoal exclusivamente 
trabalhando no sector privado, mas pensamos que espelharão bem a 
realidade portuguesa. 

 

Quadro VIII – Médicos e Enfermeiros por 100.000 habitante 

 Médicos Enfermeiros 

Europa 33,1 80,5 

Portugal* 20,1 + 8,7 internos 39,9 

Alemanha 38,1 114,9 

Dinamarca 34,2 160,9 

Espanha 37,0 50,8 

Finlândia 29,1 108,3 

França 31,8 93,0 

Itália 40,9 - 

Reino Unido 27,9 88,3 

•  Dados	  recolhidos	  no	  Inventário	  do	  Pessoal	  do	  Sector	  da	  Saúde	  de	  2013	  –	  ACSS	  
	  

Este Quadro desmistifica a propalada ideia de que existem médicos em 
excesso em Portugal e reforça a certeza duma gritante carência de 
enfermeiros. São mais dois factores de constrangimento para uma resposta 
adequada às necessidades de saúde. Aprofundaremos este tema noutro 
capítulo. 

O Quadro IX mostra outra realidade já reportada no Relatório de 2013: existe, 
em Portugal, um relativamente baixo número de camas hospitalares com 
tendência para a sua diminuição e uma evidente falta de camas de cuidados 
continuados e paliativos, que seriam essenciais para o correto controle de 
muitas das doenças respiratórias crónicas. 
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Estes são mais dois potenciais fatores de constrangimento no tratamento e 
acompanhamento destes doentes. 

 

Quadro IX – Camas hospitalares por 1000 habitantes 

 

 

A  qualidade de prestação de serviços de saúde relaciona-se, também, com a 
despesa em saúde. No quadro seguinte comparamos o que se passou em 
Portugal e na Europa durante este século. Achamos igualmente útil a 
comparação entre Portugal e alguns dos países da Europa Ocidental, tanto 
do sul como do norte. 

Podemos constatar que, se nos compararmos com a média dos países da 
Região Europa, Portugal gastou em saúde, em percentagem do PIB, mais do 
que a média dos referidos países e que a despesa per capita foi semelhante 
e aumentou em paralelo, no período em analise. 

Todavia, se nos compararmos com países da Europa Ocidental, mais 
próximos da nossa realidade, verificamos que, em valor absoluto e per capita, 
gastamos menos que esses países e que, no período considerado, a subida 
da despesa foi inferior, tal como a percentagem de gastos com a saúde pelo 
Estado é inferior a todos os países e à média europeia. 

Esta realidade pesa seguramente na capacidade de resposta adequada às 
necessidades em saúde da população portuguesa, por maior que seja o 
empenhamento e a qualidade dos profissionais de  saúde. 

Temos um excelente Serviço Nacional de Saúde de acesso tendencialmente 
gratuito. Contudo, na Europa somos o país em que, percentualmente, os 
cidadãos mais gastam com a saúde. Não será, pois, possível esperar que 
esse contributo possa ainda aumentar. 
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Quadro X – Gastos com Saúde em Portugal e na Europa 

 Despesa total 
% do PIB 

% Governo na 
despesa total 

% privados na 
despesa total 

Despesa 
anual em US 
dol per capita 

2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 

Europa 7,9 9,0 74,2 73,9 25,8 25,8 931 2370 

Portugal 9,3 10,2 66,6 65,0 33,4 35,0 1070 2302 

Alemanha 10,4 11,3 79,5 76,5 20,5 23,5 2387 4990 

Espanha 7,2 9,3 71,6 73,0 28,4 27,0 1045 2978 

Finlândia 7,2 9,0 71,3 75,4 28,7 24,6 1700 4411 

França 10,1 11,6 79,4 76,8 20,6 23,2 2209 4968 

Dinamarca 8,7 10,9 83,9 85,3 16,1 14,7 2613 6521 

Itália 7,9 9,2 74,2 77,8 25,8 22,2 1527 4306 

Reino 
Unido 

7,0 9,4 79,1 82,8 20,9 17,2 1761 3659 

                                Fonte: World Health Statistics 2014 – OMS 

 

Estes são alguns indicadores que destacamos este ano e que nos permitem 
ter um panorama da saúde, dos seus pontos fortes e fracos. Recomenda-se 
a leitura do capítulo homólogo do Relatório de 2013, onde outros indicadores 
são abordados e cujos dados se mantiveram válidos em 2014. 



	  

 

  

10 Relatório do ONDR             37 

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

B – Saúde Respiratória no presente: potenciais constrangimentos 

 

 

O envelhecimento da população é um factor importante na saúde dos povos 
e está estreitamente relacionado com as doenças respiratórias, já que muitas 
delas, como a DPOC, as fibroses pulmonares e o cancro, atingem 
preferencialmente os grupos etários mais elevados. 

Como se pode verificar no Quadro I, Portugal é um país com índice de 
envelhecimento elevado. Neste Quadro mostram-se os valores relativos a 
alguns países europeus: 

 

Quadro I – Índice de envelhecimento em países europeus 

 

                                                                                Fonte: Pordata 

Em 2013, Portugal, com um índice de envelhecimento de 133.5, era o 
terceiro dos países europeus com índice mais elevado. Note-se que o índice 
de envelhecimento indica o número de pessoas com 65 e mais anos por 100 
pessoas com menos de 15 anos. 

Este é, pois, um problema sério em Portugal, mesmo em termos de saúde 
respiratória. Para ele, as soluções que restam são uma aposta empenhada 
na prevenção e no envelhecimento ativo. 
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Portugal atravessou uma grande crise económica e financeira, cujos efeitos 
ainda persistem. Nesses períodos, a tendência é reduzir despesas em todas 
as áreas, incluindo as da saúde e sociais.  

Numerosas evidências apontam para a repercussão desses cortes na saúde 
das populações, quer por abrandamento nas políticas de prevenção, quer por 
dificuldade no acesso, relacionadas com o empobrecimento da população e 
degradação das condições habitacionais. 

Na Grécia, os efeitos nefastos da crise na saúde foram notórios. 
Inversamente, a Irlanda, na crise de 2008, recusou o conselho do FMI para 
cortar nos orçamentos dos serviços sociais e da saúde, optando por mantê-
los e, com isso, os efeitos da crise não se fizeram notar na saúde. 

Em Portugal, dados da OCDE (Health Statistics 2014 – How does Portugal 
Compare?) a opção terá sido outra, verificando-se uma queda abrupta em 
2011, muito superior à média da OECD. Terão havido consequências na 
saúde? 

 

 

Quadro II – Taxa de crescimento das despesas de saúde desde 2004 
(Portugal e média da OECD) 
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Quadro III - Óbitos por Doenças crónicas das Vias aéreas 

 

 

Quadro IV – Óbitos por Doenças Respiratórias 

 

 

Quadro V – Óbitos por pneumonia 
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Quadro VI  - Internamentos por Doenças Respiratórias incluindo cancro 

 

 

Quadro VII – Internamentos por DPOC 

 

 

Quadro VIII  - internamentos por Pneumonia 
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Os seis quadros anteriores demonstram um acentuado pico de mortalidade e 
internamentos por doenças respiratórias depois de 2011. A relação destas 
evidências com a crise e as contenções orçamentais são matéria para 
reflexão. As estatísticas não permitem, por si, conclusões, mas levantam 
hipóteses e obrigam-nos a refletir sobre os dados encontrados. 

Outro fator facilitador das doenças respiratórias é a pobreza, o que é um 
dado geralmente aceite. Ora, este indicador é mau entre nós como se pode 
verificar no Quadro seguinte: 

 

Quadro IX – Taxa de Risco de Pobreza - 2013 

 Taxa de  risco de pobreza 

Antes de qualquer 
transferência 

social 

Após transferência 
relativas a pensões 

Após 
transferências 

sociais 

1995 2013 1995 2013 1995 2013 

U.E. _ 44,3 - 25,8 - 16,7 

Portugal 37,0 46,9 27,0 25,5 23,0 18,7 
                                                    Fonte: Eurostat 

 

Neste Quadro podemos comprovar que quase 2 milhões de portugueses 
continuam em situação de pobreza, mesmo após prestações sociais e que, 
sem prestações sociais e pensões, esse valor se aproximaria de metade da 
população (46,9%).  

Esta realidade é um importante fator facilitador ou agravante das doenças 
respiratórias e demonstra o risco que corremos, em termos de saúde se, por 
medidas de controle financeiro, forem cerceadas, ainda mais, as prestações 
sociais. A pobreza é pois um factor de constrangimento no controle das 
doenças respiratórias. 

Após a referência a estas razões de constrangimento, originadas na situação 
do país e nas características demográficas, vejamos, agora, alguns 
constrangimentos específicos das doenças respiratórias, que serão 
abordados em mais pormenor ao longo deste Relatório: 

a) – Promoção da Saúde – Há muito a fazer ainda nas áreas da 
educação para a saúde, promoção de hábitos de vida saudável, 
combate ao tabagismo, promoção do exercício físico e duma 
nutrição adequada. Não esquecer a necessidade de implementar a 
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vacinação com a vacina pneumocócica e reforçar as campanhas 
de vacinação contra a gripe. 

b)  - Rede Nacional de Espirometria – continua a estar longe de 
estar implementada e é fundamental para o diagnóstico e 
acompanhamento de doentes com DPOC. 

c) – Acompanhamento do Doente Respiratório Crónico em 
Ambulatório – Continua a ter graves lacunas. Já no relatório de 
2013 referimos a necessidade de criar uma Rede Nacional de 
Cuidados Respiratórios Domiciliários e apresentamos justificações 
para isso. 

d) – Reabilitação Respiratória – Apenas um número restrito de 
doentes tem acesso a este meio de tratamento, que é custo- 
efetivo. Continua a insistir-se na necessidade da existência duma 
Rede Nacional de Reabilitação Respiratória, também já justificada 
no Relatório de 2013. 

e) – Capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde – o 
SNS, com o seu caráter de universalidade, é o elo fulcral no 
controle das doenças respiratórias. Este tema será desenvolvido 
noutros capítulos mas, aqui, abordaremos apenas alguns aspectos. 
 
 

Quadro X –  Médicos inscritos na Ordem dos Médicos 

 

 

Neste Quadro disponibilizado pelo INE, verificamos que temos um razoável 
número de médicos, embora a sua distribuição no país seja assimétrica, 
como detalharemos no capítulo próprio, podendo constituir constrangimento a 
um regular atendimento de toda a população. De realçar que, em 12 anos, o 
número de médicos aumentou 34%. 

No mesmo documento do INE, conclui-se que o número de enfermeiros tem 
vindo a aumentar (+57% em 12 anos), continuando, contudo, a ser exíguo 
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face ao desejável. Em 2013, trabalhavam nos hospitais 37.000 enfermeiros 
(56%), dos quais  91,2% trabalhavam em hospitais públicos. 

Nos cuidados primários trabalhavam cerca de 9.000 enfermeiros, número que 
nos parece extremamente diminuto, constituindo um importante 
constrangimento, também no tratamento dos doentes respiratórios, sobretudo 
os crónicos. 

Quadro XI – Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros 

 

 

Quadro XII – Camas hospitalares de internamento – doentes agudos 
(Fonte Inquérito aos Hospitais, INE) 
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Esta diminuição de camas nos Hospitais públicos (-13%), em parte, é 
explicável por uma mudança de políticas de saúde que aposta em privilegiar 
o tratamento ambulatório e em encurtar os tempos de internamento, olhando 
estes objetivos como melhoria da qualidade dos Serviços prestados. Contudo 
o número de camas de doentes agudos é, em Portugal, inferior à maioria dos 
países europeus. Será isto um constrangimento?  

Saliente-se o aumento de camas nos Hospitais Privados. O serviço que 
esses hospitais prestam contribui certamente para a resposta á doença em 
geral e às doenças respiratórias em particular, mas não dispomos de dados 
pormenorizados sobre a sua atividade. Esperamos poder caminhar no 
sentido de que esta lacuna seja preenchida. 

 

Quadro XIII – Consultas Hospitalares 

 

 

Este Quadro demonstra a tendência de aumento das consultas externas 
hospitalares, tanto no público como no privado. Realce-se a subida nestes 
últimos. Em 2013, já representaram 29% das consultas hospitalares. 

Constrangimento é sem dúvida o facto de muitos utentes não terem médico 
de família, como se pode verificar no Quadro XIV, extraído do Relatório Anual 
sobre Acesso a Cuidados de Saúde no SNS e Entidades Convencionadas, 
publicado em julho de 2014.  
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Nele verifica-se que, em 2013, continuavam sem médico de família mais de 
1.300.000 portugueses, embora esse número seja inferior aos de 2011 e 
2012. Todavia, muito caminho há ainda a percorrer para que todos tenham 
acesso a cuidados de saúde primários, sempre que deles necessitem. Não 
esquecer ainda o papel central dos cuidados primários na prevenção da 
doença e no acompanhamento dos doentes respiratórios crónicos. 

 

Quadro XIV – Utentes Inscritos nos Cuidados de saúde Primários 

 

 

No Quadro XV verifica-se que, em 2014, houve um ligeiro acréscimo da 
atividade, quer nos hospitais, quer nos cuidados primários. Todavia, nos 
cuidados primários houve menos 2.255.363 consultas presenciais do que em 
2011, o que significa uma quebra de mais de 9%, o que nos parece 
significativo. 

O número de urgências hospitalares permanece muito elevado e sem 
tendência para diminuir, o que pode indicar falha nos cuidados primários. 

Nos hospitais continua a haver um número muito elevado de segundas 
consultas. Não deveriam alguns desses doentes serem seguidos nos  
cuidados primários? 
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Quadro XV – Actividade Assistencial 

 

 

 f – Acesso aos Medicamentos 

Muitas das doenças respiratórias são crónicas, com necessidade de recurso 
a medicações duma forma continuada. Ora essas medicações, 
nomeadamente os fármacos administrados por via inalatória, são 
relativamente caros e a percentagem que os doentes têm de pagar é elevada 
e nem sempre suportável pelo doente. 

Por esta razão, há tendência para sub-medicação, com graves prejuízos para 
o doente e com maior taxa de agudizações, condicionando ausência ao 
trabalho e muitas vezes internamentos com elevados custos. 

Por estas razões temos insistido na necessidade dos doentes respiratórios, 
sempre que tal se justifique, terem o estatuto de doença crónica e terem 
acesso aos medicamentos com a taxa máxima de comparticipação pelo 
Estado. 

Continua a verificar-se a falta de medicamentos disponíveis nas farmácias 
comunitárias , por motivos vários já apontados no relatório de 2013. É mais 
um constrangimento ao adequado tratamento destes doentes. 

No Quadro XVI – mostra-se a evolução das vendas de alguns dos 
broncodilatadores com maior expressão no mercados, em número de 
embalagens vendidas, no período de 2010 a 2013. 
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Em 2013 venderam-se 2.016.241 embalagens destes inaladores persistindo 
a nítida noção de que há sub-diagnóstico da Asma e da DPOC, face às 
prevalências estimadas dessas entidades. 

Para tal, também contará a sub-medicação. Até pela despesa que acarretam, 
será que todos os doentes cumprem os tratamentos prescritos? Este poderá 
ser um constrangimento relevante ao correto tratamento destes doentes, com 
implicações na evolução da doença e, provavelmente, levando a maiores 
gastos no futuro (mais agudizações, mais internamentos). 

Sinal  positivo  é o facto do número de embalagens vendidas ter aumentado, 
em 4 anos, 27%. 

Também positivo é o facto dos broncodilatadores de curta ação, que deverão 
ser reservados às crises, terem diminuído 9,7% e, inversamente, os de longa 
ação aumentarem 25,6% (formaterol, indacaterol e salmetererol) e 44% 
(brometo de tiotrópio). 

Parece, pois, que as recomendações estão a ser seguidas, o que é reforçado 
por serem as associações de broncodilatadores de longa ação com 
corticosteroides as que mais subiram (+65,2%). 

 

Quadro XVI – Embalagens de broncodilatadores vendidas – 2010–2013 

 2010 2011 2012 2013 Δ 

Salbutamol 533.348 518.953 499.776 481.627 - 9,7% 

Formoterol, 
Indacaterol, 
Salmeterol 

358.525 328.036 363.853 450.391 + 25,6% 

Brometo 
tiotrópio 

306.806 349.953 380.648 441.928 + 44,0% 

Fluticasona 
+ 

Salmeterol 

388.907 490.690 590.725 642.295 + 65,2% 

Total 1.587.586 1.687.632 1.836.002 2.016.241 + 27,0%x 
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I Capítulo - Dados sobre  a Saúde Respiratória na Europa e em Portugal 

C – Pessoal médico, de enfermagem e técnico no SNS 

 

 

 

O tratamento dos doentes e a profilaxia da doença assenta num quadro 
técnico – médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde – habilitado, 
motivado e em quantidade suficiente. 

Com base no Inventário do Pessoal do Sector da Saúde, publicado pela 
ACSS, elaborámos o quadro seguinte: 

 

Quadro I – Inventário do Pessoal do Sector da Saúde – 2013 

 Médicos internos Enfermeiros Outros 
técnicos saúde 

Algarve 665 310 1819 380 

Alentejo 737 291 2063 463 

Lisboa e Vale 
do Tejo 

7518 3240 13809 3223 

Centro 3626 1443 7934 1438 

Norte 7169 3534 13894 2216 

Todas as 
Regiões 

20067 8819 38865 7965 

 

Neste Quadro fica patente que a maioria do pessoal de saúde se concentra 
nas Regiões Norte e Vale do Tejo, aliás, as regiões em que se concentra a 
maioria da população. 

Como já referimos, e uma vez que o SNS é suposto ter capacidade para 
responder a todos os portugueses, as taxas de médicos e pessoal de 
enfermagem parecem inferiores ao desejável, o que se torna mais evidente 
no pessoal de enfermagem.                                         

 



	  

 
50            10 Relatório do ONDR 

 

No Quadro seguinte, registam-se o número de médicos e enfermeiros por mil 
habitantes, verificando-se assimetrias nas taxas de cobertura. Claramente, o 
Alentejo e o Algarve têm taxas de cobertura médica bastante inferiores à 
média nacional e, no que concerne o pessoal de enfermagem essa carência 
é mais evidente: 

 

 

Quadro II – Cobertura médica e de enfermagem por Região de Saúde ( médicos 
e enfermeiros por mil habitantes.) 
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Quadro III – Médicos Pneumologistas em Unidades Hospitalares 

 

 

 

Deste Quadro ressalta, desde logo, que existem pneumologistas em 44 
unidades hospitalares das 5 Regiões de Saúde de Portugal Continental, 
garantindo uma cobertura nacional por especialistas habilitados nesta área. 
Mais uma vez, a distribuição é heterogénea, como se pode ver no Quadro IV 
e muito insuficiente no Alentejo: 

 

 



	  

 
52            10 Relatório do ONDR 

Quadro IV – Especialistas de Pneumologia por Região de Saúde 
 

 Número especialistas Taxa por 100.000 
habitantes 

Algarve 12 2 

Alentejo 6 0,8 

LVT 185 5 

Centro 73 3 

Norte 110 3 
 

 

Quadro V – Distribuição dos pneumologistas por grupo etário 
 

 

 

Este Quadro demonstra que grande número de especialistas já ultrapassou 
os 50 anos e que o seu número (124) é inferior ao dos 111 internos em 
formação, o que pode indiciar dificuldades futura 
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I Capítulo - Dados sobre  a Saúde Respiratória na Europa e em Portugal 

D – Internamentos por Doenças respiratórias em Portugal em 2013 

 

 

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 2004 a 
2013 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.  

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 2004 a 
2013 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 obesidade mórbida, as 
doenças metabólicas congénitas, o Tromboembolismo pulmonar (TEP) e a patologia 
do sono. Decidimos não incluí-las, porque os impactos destas patologias não são só 
respiratórios. 

Para efeitos de avaliação global, associamos as Bronquiectasias com 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. 
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Finalmente, avaliámos o impacto destas patologias no conjunto dos internamentos 
hospitalares e a sua evolução ao longo dos anos de 2004 a 2013. 

	  
3.	  Resultados	  	  

3.1. Internamentos por Regiões 

3.1.1. Região do Algarve 

• Global 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 139 172 180 210 198 175 197 156 158 130 

DPOC 234 229 116 198 189 248 217 232 244 224 

Pneumonias 1135 1556 1540 1629 1683 2239 1986 1828 1818 1782 

Fibroses  80 116 108 77 94 112 101 132 132 121 

Neoplasias 207 225 246 242 226 222 253 234 224 206 

Bronquiectasias   10 25 23 24 28 28 30 20 

Pleura 78 103 97 72 108 102 89 105 83 89 

Tuberculose 138 94 102 76 78 57 61 54 41 33 

Gripe 4 5  1  88 28 38 2 7 

Insuf. Resp. 359 490 601 682 682 731 727 821 951 1358 

TOTAl 2374 2990 3000 3212 3281 3998 3687 3628 3683 3970 

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

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 10 7 11 9 8 7 9 9 10 15 

DPOC 18 15 25 20 11 30 30 48 69 76 

Pneumonias 29 36 37 46 71 70 87 99 116 111 

Fibroses  8 6 13 8 10 6 14 12 8 8 

Neoplasias 2  2 1  2 3 6 2 1 

Bronquiectasias     1 3 2 1 4  

Pleura 1   1  1 2 1 1 4 

Tuberculose 1  2 4 1 1 1 2 3 3 

Gripe       8 10  5 

Insuf. Resp. 91 99 169 154 187 223 299 327 453 597 

TOTAl 160 163 259 243 289 343 455 515 666 820 

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

 

Na Região do Algarve verificamos que, de 2004 a 2009, há um aumento progressivo 
no número total de internamentos, tendo desde então variado.  

Verifica-se um aumento progressivo na prescrição da ventilação mecânica, 
nomeadamente na DPOC, Pneumonias e Insuficiência Respiratória.  
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3.1.2. Região do Alentejo 

• Global 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 47 41 78 88 93 65 60 63 71 93 

DPOC 263 351 342 310 396 384 330 274 281 264 

Pneumonias 1388 1613 1377 1444 1900 1931 1840 1871 2045 2081 

Fibroses  79 67 70 76 93 79 85 92 91 87 

Neoplasias 262 257 242 194 189 199 224 222 214 191 

Bronquiectasias   8 15 10 5 3 4 6 13 

Pleura 95 82 85 79 66 80 74 88 77 107 

Tuberculose 58 77 50 24 52 39 49 37 39 27 

Gripe 7 9 3 9 5 45 13 18 1 6 

Insuf. Resp. 505 528 408 409 781 874 927 860 795 1058 

TOTAl 2704 3025 2908 2648 3585 3781 3605 3529 3620 3927 

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

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 1 1 2 3 2 2 1 3 3 4 

DPOC 23 33 27 25 32 40 43 23 43 40 

Pneumonias 32 44 33 42 64 53 78 78 122 133 

Fibroses  9 2 2 3 8 6 8 4 9 12 

Neoplasias 2 1 3 2 1 1 1 4 2 2 

Bronquiectasias    2 2      

Pleura  2 1 1  1 1 3 1  

Tuberculose 1  2 1 2 1 5    

Gripe      1 1 5   

Insuf. Resp. 154 153 146 122 251 246 303 283 337 440 

TOTAl 222 236 216 201 362 351 441 403 517 631 

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 duplicam, com destaque na 
prescrição na DPOC, Pneumonias e Insuficiência Respiratória. 
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3.1.3. Região de Lisboa e Vale do Tejo  

• Global 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 738 798 980 1029 1083 1078 1153 981 1020 967 

DPOC 4051 4318 3501 2930 3367 2855 2974 3308 2760 2339 

Pneumonias 11370 13835 12756 11975 13212 14022 14887 15258 15421 14644 

Fibroses  828 952 944 652 751 787 808 1055 1086 1142 

Neoplasias 2617 2741 2679 2419 2449 2515 2525 2886 2638 2490 

Bronquiectasias 49 45 146 260 261 212 227 262 328 290 

Pleura 1222 1214 1219 1137 1088 1121 1223 1145 1180 1210 

Tuberculose 1359 1089 973 646 627 573 573 564 556 456 

Gripe 19 65 32 38 48 1264 130 271 68 183 

Insuf. Resp. 8515 10122 9908 11169 12375 11417 12000 14276 14440 13407 

TOTAl 30786 35179 33138 32255 35261 35844 36500 40006 39499 37128 

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

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 43 33 34 47 39 38 49 60 73 40 

DPOC 471 503 511 513 595 414 516 746 887 602 

Pneumonias 663 753 701 739 800 826 953 1202 1436 1282 

Fibroses  70 83 97 91 90 92 109 146 157 146 

Neoplasias 71 71 59 69 79 93 97 102 102 111 

Bronquiectasias 7 3 13 23 28 35 40 50 62 46 

Pleura 12 20 10 15 24 15 21 15 36 27 

Tuberculose 18 14 11 6 16 15 15 22 73 24 

Gripe 2 4    36 22 42 5 35 

Insuf. Resp. 2551 2884 2949 3245 3730 3418 3872 4874 6165 5534 

TOTAl 3908 4368 4385 4748 5401 4982 5694 7259 8996 7847 

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 2004 e 2013, há um 
aumento de 17% de internamentos e, quando consideramos os doentes ventilados, os 
episódios também duplicam, salientando-se as associadas a Pneumonias, DPOC, 
Fibroses Pulmonares, Neoplasias e naturalmente na Insuficiência Respiratória como 
diagnóstico principal. 

O recurso à ventilação mecânica é particularmente relevante na DPOC, Pneumonia e 
Insuficiência respiratória. 
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3.1.4. Região do Centro  

• Global 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 534 515 727 807 648 686 683 688 727 718 

DPOC 3144 3722 2927 2680 2274 2296 2042 2009 2003 1826 

Pneumonias 11378 12951 11116 11056 9859 10940 10437 10826 10808 10442 

Fibroses  709 692 732 633 544 588 643 624 602 689 

Neoplasias 1532 1539 1485 1350 1257 1278 1268 1395 1277 1326 

Bronquiectasias 12 15 93 161 147 150 172 201 191 223 

Pleura 829 762 776 787 672 662 657 684 689 669 

Tuberculose 413 470 340 207 165 188 174 141 147 166 

Gripe 267 315 149 91 41 522 97 158 105 137 

Insuf. Resp. 6140 7330 7215 7898 7605 8105 7927 8857 9964 9923 

TOTAl 24968 28311 25560 25670 23212 25415 24100 25581 27514 26119 

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

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 16 11 15 21 18 19 28 35 47 47 

DPOC 181 247 225 194 183 195 187 181 244 286 

Pneumonias 203 246 340 384 333 366 447 550 469 513 

Fibroses  22 16 38 23 19 27 33 46 30 45 

Neoplasias 8 10 6 10 13 26 32 21 32 35 

Bronquiectasias 6 3 4 10 10 9 14 18 24 33 

Pleura 4 3 4 4 1 4 2 5 8 8 

Tuberculose 3  4  3  6 1 2 2 

Gripe 2 2    26 31 33 10 19 

Insuf. Resp. 803 959 1103 1274 1258 1397 1512 1557 1777 2091 

TOTAl 1245 1497 1739 1910 1838 2069 2292 2417 2343 3079 

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. 

Tal como noutras Regiões, os episódios de doentes internados submetidos a 
ventilação mecânica aumentaram significativamente na DPOC, Pneumonias e 
Insuficiência Respiratória. 
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3.1.5. Região Norte  

• Global 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 427 410 528 723 789 756 801 742 861 772 

DPOC 4061 4421 3623 3827 3882 4161 4398 4166 3679 3586 

Pneumonias 10433 12214 10935 12437 12211 14413 13430 13698 13183 12797 

Fibroses  753 713 709 711 819 817 1190 1260 1395 1576 

Neoplasias 1990 1916 1756 1754 1849 1853 1902 1952 1979 2237 

Bronquiectasias 9 29 147 235 279 301 371 428 567 565 

Pleura 976 1116 1148 1109 1188 1157 1175 1141 1213 1188 

Tuberculose 862 839 719 518 462 471 362 387 353 358 

Gripe 144 188 97 112 111 916 139 187 119 171 

Insuf. Resp. 7545 8141 7860 8842 9779 10825 10586 10573 11998 11952 

TOTAl 27200 29987 27522 30268 31369 35670 34354 34347 35347 35202 

Fig. 9 – Internamentos na Região Norte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

  

10 Relatório do ONDR             63 

• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 14 15 13 15 27 28 43 44 56 36 

DPOC 311 387 447 412 393 516 689 801 897 793 

Pneumonias 288 391 371 429 406 513 599 748 786 814 

Fibroses  50 38 33 42 34 54 75 52 72 84 

Neoplasias 31 36 24 36 30 50 42 44 39 43 

Bronquiectasias  8 16 31 28 44 53 68 98 102 

Pleura 9 23 14 9 13 14 17 13 20 19 

Tuberculose 21 12 8 11 8 10 10 18 7 14 

Gripe 2   1 1 37 23 36 6 35 

Insuf. Resp. 962 981 1046 1287 1553 1878 2636 3589 4422 4825 

TOTAl 1688 1891 1972 2273 2493 3144 4187 5403 6403 6765 

Fig. 10 – Internamentos com ventilação mecânica na Região Norte 

Na Região Norte constatamos que, entre 2004 e 2009, houve aumento de 
internamentos nas patologias em estudo.  

A Ventilação tem sido prescrita de forma crescente entre 2004 e 2013, tendo 
aumentado quatro vezes. 
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 3.2. Evolução global dos internamentos  

• Global 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 1783 1865 2415 2804 2712 2664 2720 2475 2781 2680 

DPOC 10526 11684 9236 9169 8771 8646 8366 8089 8967 8239 

Pneumonias 34495 40464 35932 37372 36967 41524 40127 40503 43275 41796 

Fibroses  2123 2249 2230 1927 1984 2071 2523 2717 3306 3615 

Neoplasias 5410 5497 5182 4876 4817 4788 4796 6212 6332 6365 

Bronquiectasias 40 60 316 584 611 566 637 728 1122 1111 

Pleura 2110 2016 2076 1909 1823 1840 1874 1786 3242 3263 

Tuberculose 2633 2389 2030 1366 1266 1215 1082 1067 1136 1040 

Gripe 435 576 281 250 210 2731 317 545 295 504 

Insuf. Resp. 23064 26611 25992 29000 31222 31952 32163 35387 38148 37698 

TOTAl 82619 93411 85690 89257 90383 97997 94885 98909 108604 106311 

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

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asma 82 67 75 95 94 94 130 151 189 142 

DPOC 1004 1185 1235 1164 1214 1195 1465 1799 2140 1797 

Pneumonias 1215 1470 1482 1640 1674 1828 2164 2677 2929 2853 

Fibroses  159 145 183 167 161 185 239 260 276 295 

Neoplasias 114 118 94 118 123 172 175 177 177 192 

Bronquiectasias 13 14 34 66 69 91 109 137 188 181 

Pleura 26 48 29 30 38 35 43 37 66 58 

Tuberculose 44 26 27 2 30 27 37 43 28 43 

Gripe 6 6  1 1 100 85 126 21 94 

Insuf. Resp. 4561 5076 5413 6082 6979 7162 8618 10630 13174 13487 

TOTAl 7324 8155 8572 9365 10383 10889 13064 16037 21187 19142 

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 29% e que os episódios de doentes submetidos a 
ventilação mecânica cresceram 261%.  

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

Em 2013, os internamentos por Tuberculose são 40% dos efectuados em 2004. 

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

3.3.1.  Asma Brônquica  

• Global 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masculino 557 549 940 1213 1149 1165 1145 1033 1183 1118 

Feminino 1226 1316 1475 1591 1563 1499 1575 1442 1598 1562 

Falecidos 27 24 14 13 16 14 16 17 22 16 

Fem/Masc 2.2 2.4 1.6 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 

Taxa mortalidade 1.5% 1.3% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0,6% 

< 18 anos 12 5 719 1268 1247 1266 1291 1169 1325 1159 

18-39 anos 427 395 383 362 296 334 312 260 295 308 

40-64 anos 706 684 630 577 545 544 599 537 575 593 

65-79 anos 473 611 513 439 449 375 358 332 418 419 

>79 anos 165 170 169 158 175 145 160 177 168 201 

Fig. 13 – Internamentos por Asma Brônquica 
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masculino 101 109 129 121 122 131 159 180 63 47 

Feminino 146 175 178 187 206 244 274 370 126 95 

Falecidos 53 65 77 59 50 75 80 94 10 9 

Fem/Masc 1.45 1.61 1.38 1.55 1.69 1.86 1.72 2.06 2.0 2.0 

Taxa mortalidade 21.4% 22.9% 25.1% 19.2% 15.3% 20.0% 18.5% 17.1% 5.3% 6.3% 

< 18 anos 8 2 6 9 11 16 24 13 6 3 

18-39 anos 26 48 30 34 41 39 41 50 20 12 

40-64 anos 84 100 89 115 105 101 129 136 63 53 

65-79 anos 112 96 109 109 113 137 123 153 70 56 

>79 anos 24 17 36 47 47 38 68 69 30 18 

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 varia entre 0.5% em 2007 e 2009 e 1.5% em 2004. Já quando se 
avalia a mortalidade dos doentes submetidos a ventilação mecânica, esta apresenta 
uma diminuição muito marcada em 2012, ano com menor percentagem de episódios 
de internamento com este procedimento e que se mantem em 2013.  
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3.3.2. DPOC  

• Global 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masculino 7033 7770 6140 6109 5762 5685 5529 5417 5813 5411 

Feminino 3493 3914 3096 3060 3009 2957 2837 2672 3154 2838 

Falecidos 917 1132 796 686 661 709 633 600 714 617 

Fem/Masc 0.5 0.5 0.5 0.5 0.52 0.52 0.51 0.49 0.54 0.52 

Taxa mortalidade 8.7% 9.7% 8.6% 7.5% 7.5% 8.2% 7.6% 7.4% 8.0% 9.9% 

< 18 anos 51 49 31 29 32 37 32 14 4 28 

18-39 anos 50 65 51 56 58 62 44 37 15 58 

40-64 anos 1871 2165 1711 1671 1623 1565 1503 1608 1299 1534 

65-79 anos 5681 6013 4645 4598 4160 3994 3858 3568 3836 3440 

>79 anos 2873 3392 2798 2815 2898 2984 2929 2862 3450 3189 

Fig. 15 – Internamentos por DPOC 
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masculino 731 854 872 841 857 831 1036 1291 1510 1272 

Feminino 273 331 363 323 357 364 429 508 630 525 

Falecidos 182 201 175 151 160 171 177 208 257 199 

Fem/Masc 0.37 0.39 0.42 0.38 0.42 0.44 0.41 0.39 0.42 0.41 

Taxa mortalidade 18.1% 17% 14.2% 12.9% 13.2% 14.3% 12.1% 11.6% 12.0% 11.1% 

< 18 anos 1 2 4 2 2 9 6 3 4 10 

18-39 anos 1 5 13 9 5 8 4 9 9 4 

40-64 anos 233 284 289 201 273 253 313 455 459 422 

65-79 anos 598 706 694 677 659 632 734 851 1006 816 

>79 anos 171 188 235 209 275 293 408 481 662 545 

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. Nos doentes com 80 anos ou mais, parece que houve um aumento 
marcado em 2012. 

A taxa de mortalidade varia entre 9.9% em 2013 e 7.4% em 2011. 

Nos doentes submetidos a ventilação mecânica há um aumento ao longo dos anos em 
ambos os sexos e em todos os grupos etários, traduzindo, seguramente, uma maior 
indicação e utilização da ventilação mecânica nas agudizações destes doentes. Torna-
se evidente este facto nos doentes nas faixas etárias superiores a 40 anos. 

Em 2004, houve prescrição de ventilação mecânica em 9.5% dos internamentos, 
tendo passado para 21.8% em 2013. 

A mortalidade nos internamentos de doentes submetidos a ventilação mecânica varia 
passou de 18.1% em 2004 para 11.1% em 2013.  
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3.3.3.  Neoplasias Pleuropulmonares 

• Global 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masculino 4093 4132 3863 3540 3484 3572 3487 3504 4552 4641 

Feminino 1317 1365 1319 1336 1333 1216 1309 1408 1741 1809 

Falecidos 1939 2148 2049 1830 1795 1722 1832 1844 1821 1968 

Fem/Masc 0.32 0.35 0.34 0.38 0.38 0.34 0.38 0.40 0.38 0.42 

Taxa mortalidade 35.8% 39.1% 39.5% 37.5% 37.3% 36.0% 38.2% 37.5% 28.9% 30.5% 

< 18 anos 3 6 3 1 2 9 10 2 7 11 

18-39 anos 85 104 92 86 82 106 85 52 111 82 

40-64 anos 2151 2212 2126 2056 1937 2044 1932 2081 2670 2706 

65-79 anos 2574 2547 2343 2090 2168 2041 2128 2050 2719 2815 

>79 anos 597 628 618 643 628 588 641 727 825 836 

Fig. 17 – Internamentos por Neoplasias  
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masculino 94 98 78 89 89 129 133 135 142 144 

Feminino 20 20 16 29 34 43 42 42 35 48 

Falecidos 69 66 50 82 69 91 92 98 98 122 

Fem/Masc 0.21 0.20 0.21 0.33 0.38 0.33 0.32 0.31 0.25 0.33 

Taxa mortalidade 60.5% 55.9% 53.2% 69.5% 56.1% 52.9% 52.6% 55.4% 55.3% 63.5% 

< 18 anos  4 1  4 8 2  4  

18-39 anos  7 2 4 4 4  3 3  

40-64 anos 47 39 31 41 43 72 54 68 51 62 

65-79 anos 59 62 52 59 55 77 97 93 96 101 

>79 anos 7 6 8 14 17 10 22 13 23 29 

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. 

As taxas de mortalidade são particularmente altas e semelhantes, tanto nos 
internamentos globais, quer nos submetidos a ventilação mecânica, o que reflecte as 
indicações de internamento destes doentes. 
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3.3.4. Insuficiência Respiratória 

• Global 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masculino 15514 15232 14388 16025 17176 17305 17367 18806 20094 19788 

Feminino 12111 12069 11603 12975 14046 15177 14796 18592 18074 17910 

Falecidos 5858 7003 6780 7296 8130 8134 8389 9226 9740 9752 

< 18 anos 602 619 732 1008 1091 1176 1049 1161 1358 958 

18-39 anos 1011 1093 1220 1477 1353 1506 1409 1453 1176 1113 

40-64 anos 4572 5064 5318 5816 6127 6526 6168 7346 7112 7017 

65-79 anos 9820 10645 10120 11026 11625 11341 11557 12163 13131 12944 

>79 anos 7059 8718 8602 9673 11026 11298 11980 13272 15391 15666 

Fig. 19 – Internamentos por Insuficiência respiratória 
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masculino 2721 3043 3235 3601 4117 4150 5071 6106 7452 7463 

Feminino 1840 2033 2178 2481 2862 3012 3547 4524 5722 6024 

Falecidos 1770 1919 1955 2211 2480 2722 3040 3452 4136 4410 

Fem/Masc 40/60 40/60 40/60 41/59 41/59 42/58 41/59 43/57 43/57 45/55 

Total 4585 5076 5413 6082 6979 7162 8618 10630 13174 13467 

Taxa mortalidade 38,6% 37,8% 36,1% 36,4% 35,5% 38,0% 35,3% 32,5% 31,4% 32,7% 

< 18 anos 227 238 236 208 234 290 319 370 422 410 

Mortalidade 33 28 38 29 36 41 35 36 44 47 

Taxa 14,5% 11,8% 16,1% 13,9% 15,4% 14,1% 11,0% 9,3% 10,4% 11,5% 

18-39 anos 309 341 384 458 456 501 552 562 549 494 

Mortalidade 113 94 106 141 129 138 161 166 140 120 

Taxa 36,6% 27,6% 27,6% 30,8% 28,3% 27,5% 29,2% 29,5% 25,5% 24,3% 

40-64 anos 1317 1520 1589 1744 1990 2056 2311 2913 3230 3341 

Mortalidade 438 517 520 561 621 716 714 844 889 956 

Taxa 33,3% 34,0% 32,7% 32,2% 31,2% 34,8% 30,9% 29,0% 27,5% 28,6% 

65-79 anos 2034 2206 2321 2583 2864 2840 3385 4111 5175 5226 

Mortalidade 824 881 872 934 1054 1149 1255 1389 1615 1765 

Taxa 40,5% 39,9% 37,6% 36,2% 36,8% 40,5% 37,1% 33,8% 31,2% 33,8% 

>79 anos 674 771 883 1089 1435 1475 2051 2674 3798 4016 

Mortalidade 362 399 419 546 640 678 875 1017 1448 1522 

Taxa 53,7% 51,8% 47,5% 50,1% 44,6% 46,0% 42,7% 38,0% 38,1% 37,9% 

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 2004 para 2013 é de 2,8 vezes. 

O aumento é particularmente relevante na faixa etária acima de 79 anos, que atinge os 
246%. 

A  mortalidade é superior a 21%, 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 cerca de 40% nos doentes com idade igual ou superior a 80 anos. 

 

3.3.5. Pneumonia  

• Global 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masculino 21034 24198 22155 22175 22307 24653 24022 24227 23140 22748 

Feminino 16163 19414 16842 17956 17525 20004 19271 19790 20135 18998 

Falecidos 8281 10179 8805 7769 8339 8854 9095 8929 9112 8706 

Taxa mortalidade 22.3% 23.3% 22.6% 19.4% 20.9% 19.8% 21.0% 20.3% 21.1% 20.9% 

< 18 anos 106 126 1693 4975 4167 4599 3826 3736 3005 2772 

18-39 anos 1993 2216 2053 1915 1745 2087 1841 1909 1161 1019 

40-64 anos 6278 7090 6174 5857 5757 7261 6247 6621 5412 5399 

65-79 anos 13887 15495 12793 12128 11881 13064 12735 12609 12261 11394 

>79 anos 14933 18434 16284 15256 16282 17646 18634 19142 21436 21162 

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

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masculino 774 931 960 1033 1060 1119 1320 1606 1697 1645 

Feminino 441 539 522 607 614 709 844 1071 1232 1208 

Falecidos 491 537 542 616 626 712 779 973 1045 990 

Fem/Masc 0.57 0.58 0.54 0.59 0.58 0.63 0.64 0.67 0.73 0.73 

Taxa mortalidade 40.4% 36.5% 36.6% 37.6% 37.4% 38.9% 36.0% 36.3% 35.7% 34.7% 

< 18 anos 74 87 56 65 76 96 104 88 141 115 

Mortalidade 10 2 4 6 4 6 4 3 5 8 

Taxa 13.5% 2.3% 7.1% 9.2% 5.3% 6.2% 3.8% 3.4% 3.5% 7.0% 

18-39 anos 63 97 80 102 95 123 90 103 79 55 

Mortalidade 19 20 17 26 19 27 21 30 14 9 

Taxa 30.2% 20.6% 21.2% 25.5% 20.0% 22.0% 23.3% 29.1% 17.7% 14.5% 

40-64 anos 318 393 415 427 424 497 485 616 537 572 

Mortalidade 96 112 130 127 130 170 136 189 148 140 

Taxa 30.2% 28.5% 31.3% 29.7% 30.7% 34.2% 28.0% 30.7% 27.6% 24.5% 

65-79 anos 521 601 595 690 630 687 833 965 1060 1029 

Mortalidade 247 251 232 267 257 286 299 350 383 360 

Taxa 47.4% 41.8% 39.0% 38.7% 38.7% 41.6% 35.9% 36.3% 36.1% 35.0% 

>79 anos 239 292 336 356 449 425 652 905 1112 1082 

Mortalidade 119 152 159 190 216 223 319 401 495 473 

Taxa 49.8% 52.1% 47.3% 53.4% 48.1% 52.5% 48.9% 44.3% 44.5% 38.2% 

Fig. 22 – Internamentos por Pneumonia como diagnóstico principal submetidos a 
ventilação mecânica 
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• Doentes submetidos a ventilação mecânica com Pneumonia como 
comorbilidade ou complicação 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masculino 1774 1971 1998 1841 1840 2026 2068 2296 2533 2563 

Feminino 928 1177 1067 918 1025 1107 1088 1218 1339 1393 

Falecidos 1094 1333 1265 1075 1195 1361 1315 1369 1540 1543 

Fem/Masc 0.52 0.60 0.53 0.50 0.56 0.55 0.53 0.53 0.53  0.62 

Taxa mortalidade 40.5% 42.3% 41.3% 39.0% 41.7% 43.4% 41.7% 39.0% 39.8% 39.0% 

< 18 anos 106 126 128 111 138 143 121 173 169 170 

Mortalidade 13 19 26 20 23 19 11 18 21 14 

Taxa 12.3% 15.1% 20.3% 18.0% 16.7% 13.3% 9.1% 10.4% 12.4% 8.2% 

18-39 anos 259 313 273 284 320 298 320 274 260 232 

Mortalidade 61 61 85 68 79 68 88 65 50 48 

Taxa 23.6% 19.5% 31.1% 23.9% 24.7% 22.8% 27.5% 23.7% 19.2% 20.7% 

40-64 anos 879 952 972 870 866 993 973 1144 1093 1183 

Mortalidade 318 359 341 292 312 368 329 374 347 377 

Taxa 36.2% 37.7% 35.1% 33.6% 36.0% 37.1% 33.8% 32.7% 31.7% 31.9% 

65-79 anos 1107 1302 1212 1067 1080 1174 1181 1283 1450 1404 

Mortalidade 508 626 541 474 519 611 566 586 648 608 

Taxa 45.9% 48.1% 44.6% 44.4% 48.0% 52.0% 47.9% 45.7% 44.7% 43.3% 

>79 anos 351 455 480 427 461 525 561 640 900 967 

Mortalidade 194 268 272 221 262 295 321 326 474 496 

Taxa 55.3% 58.9% 56.7% 47.9% 56.7% 56.2% 57.2% 50.9% 52.7% 51.3% 

Fig. 23 – Internamentos com Pneumonias como comorbilidade ou complicação 
submetidos a ventilação mecânica 

Verificamos que os internamentos por Pneumonias como diagnóstico principal 
apresentam valores com aumento progressivo nos anos de 2004 a 2013 tanto em 
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doentes do sexo masculino, como do sexo feminino, sendo o aumento global de 
14.1%. 

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

Quando avaliamos por faixas etárias, verificamos que os doentes com idade inferior a 
18 anos têm um aumento marcado a partir de 2006. Nas restantes faixas etárias 
avaliadas, verificamos um aumento marcado nos doentes com 80 ou mais anos. 

 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  

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cirúrgicos 363525 359354 365126 349383 354883 343459 337503 332394 328435 323454 

Médicos 549616 558383 567865 589406 593670 586652 587245 573481 569357 562996 

Med-cir 60/40 61/39 61/39 63/37 63/37 63/37 63/37 63/37 63/37 64/36 

Total 913141 917737 932991 938789 948553 930111 924748 905875 897792 886450 

Mortal . tot. 55511 60840 53408 45324 46928 47216 47019 46638 48358 48372 

Taxa mortal 6,1% 6,6% 5,7% 4,8% 4,9% 5,1% 5,1% 5,1% 5,4% 5,5% 

Patologias 88188 99505 91944 95559 96715 104695 102311 106996 108757 106311 

Taxa Pat. 9,7% 10,8% 9,9% 10,2% 10,4% 11,3% 11,1% 11,8% 12,1% 12,0% 

Mortal.pat. 17517 20952 18840 18150 19413 19923 20743 21693 22648 19896 

Tax Mort Pat 19,9% 21,1% 20,5% 19,0% 20,1% 19,0% 20,3% 20,3% 20,8% 18,7% 

Fig. 22 – Internamentos médicos, cirúrgicos e das patologias respiratórias 

Os Internamentos Cirúrgicos reduziram 8,9%, desde 2004 para 2013.  

Os Internamentos médicos aumentaram 2,4%, desde 2004 para 2013, com maior valor 
em 2008. 

Os internamentos das patologias respiratórias estudadas apresentam valores sempre 
acima do aumento dos internamentos médicos. Aumentaram 273% nos 10 anos 
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avaliados, com taxa de mortalidade estabilizada nos 20%, em 2013 18,7%, e uma 
relação entre os episódios de internamento das patologias respiratórias em relação 
com a globalidade dos internamento que varia de 9.7% em 2004 e 12.0% em 2013. 

 

4. Conclusões finais: 

1. Os	   Internamentos	   Cirúrgicos	   reduziram	   8,9%,	   enquanto	   os	   médicos	  
aumentaram	  2,4%	  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	  2004	  a	  2013	  em	  todas	  as	  Regiões	  de	  Saúde.	  

3. Os	   internamentos	   com	   Asma	   Brônquica	   apresentam	   uma	   relação	  
preponderante	  de	  doentes	  do	  sexo	  feminino.	  Nesta	  patologia	  há	  um	  aumento	  
muito	  significativo	  no	  número	  de	  internamentos	  em	  idade	  inferior	  a	  18	  anos	  a	  
partir	  de	  2006.	  

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	  anos	  ou	  superior.	  Nos	  doentes	  com	  idade	  inferior	  a	  18	  anos	  há	  um	  
aumento	  muito	  marcado	  a	  partir	  de	  2006.	  

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	  foram	  cerca	  de	  3	  vezes	  menos	  em	  2013,	  em	  
relação	  a	  2004.	  

10. Os	  internamentos	  com	  o	  diagnóstico	  de	  Insuficiência	  respiratória	  aumentaram	  
75%	  desde	  2004	  para	  2013.	  	  
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I Capítulo - Dados sobre  a Saúde Respiratória na Europa e em Portugal 

E – Resposta às Doenças Respiratórias  no ambulatório em 2013 

 

 

 

 

O diagnóstico, tratamento e acompanhamento do doente respiratório impõe 
uma articulação entre o especialista hospitalar e o médico de família, que 
deve ser o mais perfeita possível. 

Por esta razão, de há muito que apontamos a necessidade duma articulação 
em rede de ambos os sectores, com circulação fácil e rápida da informação, 
com articulação com outros técnicos de saúde e com estruturas da sociedade 
civil, trabalhando junto de grupos mais vulneráveis. 

O médico de família é peça essencial na prevenção das doenças 
respiratórias e no acompanhamento de doentes crónicos. O acesso a este 
deve ser garantido a todos os potenciais utilizadores, com rapidez e 
facilidade, o que nem sempre é possível garantir, com prejuízo para o doente 
e o sistema. 

Infelizmente, continuamos a não ter elementos que nos permitam caracterizar 
o que da atividade da medicina geral e familiar é devido a problemas do foro 
respiratório, nem mesmo o que é inerente à atividade dos Centros de 
Diagnóstico Pneumológico. 

Tem-se, todavia, assistido a um interesse, cada vez maior, dos médicos de 
família na medicina respiratória. É espelho disso o aumento significativo, que 
se tem vindo a verificar, de identificação de utentes como sendo pacientes 
sofrendo de DPOC ou de Asma. Para isso terá também contribuído o facto 
dessa notificação ser considerada como indicador de produção relevante. 

A este propósito não podemos deixar de lamentar neste momento a realidade 
que salientaremos noutra altura. Continua a haver grande dificuldade do 
acesso dos médicos de família à Espirometria, meio auxiliar de diagnóstico 
imprescindível à confirmação do diagnóstico de DPOC. 
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Vejamos o que podemos concluir dos indicadores de que dispomos: 

 

Quadro I – Inscritos nas Unidades de Cuidados e Saúde primários e USF 

 

 

Este Quadro mostra que, não obstante uma melhoria neste intervalo de 3 
anos, mais de 1.300.000 utentes (13,1%) continuam a não ter médico de 
família atribuído, em 2013. Pelo menos a estes, a acessibilidade está, no 
mínimo, dificultada. 

O peso das doenças respiratórias na comunidade fica bem demostrado nos 
dados do Quadro II, que se referem á atividade da Linha Saúde 24. A maioria 
das chamadas relacionavam-se com situações de saúde em que a tosse era 
o elemento fundamental, considerado suficientemente importante para 
justificar uma chamada para a linha de atendimento. 

Cremos ser um indicador interessante e que merece alguma atenção. Perto 
de 6.000 chamadas é um valor relevante. Acresce que atravessa todos os 
grupos etários, apesar de ter sido considerado preocupante sobretudo em 
crianças até aos 5 anos. 
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Quadro II – Motivos das chamadas para a Linha  Saúde 24 

 

 

Quadro III – Evolução das Consultas nos Cuidados Primários 

 

 

Não tem havido aumento das consultas médicas presenciais, antes uma 
ligeira diminuição. 

Este número, de cerca de 21.000.000 de consultas, corresponde, para a 
totalidade de população portuguesa, a cerca de 2 consultas por habitante por 
ano, o que, face ao facto destas consultas serem, também, de medicina 
preventiva, se apresenta como um número relativamente baixo, quando 
comparado com outros países europeus. 

O ambulatório hospitalar é um componente fundamental dos cuidados de 
saúde. Ao contrário do que acontece com os cuidados primários, as consultas 
externas ambulatórias têm vindo a aumentar, conforme se pode verificar no 
Quadro IV, extraído de dados da ACSS. 
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Quadro IV – Consultas Externas Ambulatórias 

 

Quadro V – Primeiras Consultas Externas Hospitalares 

 

O mesmo sucede com as primeiras consultas que representam mais de 28% 
das consultas, o que é um bom indicador. 

Quadro VI – Consultas Hospitalares de Pneumologia 

 Primeiras consultas Todas as consultas 

2012 69394 317056 

2013 75926 343070 

Variação + 9,4% + 8,2% 
 

Apesar da subida em 2013, o número de consultas hospitalares de 
pneumologia permanece relativamente baixo, uma vez que é a 16ª 
especialidade com maior número de consultas. A resposta do ambulatório 
hospitalar de pneumologia será, provavelmente, insuficiente. 
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I Capítulo - Dados sobre  a Saúde Respiratória na Europa e em Portugal 

F – Mortalidade por doenças respiratórias: 2012–2013 

 

 

No momento da elaboração deste Relatório (Março de 2014), os últimos 
dados oficiais divulgados pelo INE referem-se a 2012. Existem já alguns 
dados provisórios referentes a 2013, que indicaremos. 

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 

 

Como indicador favorável do estado da saúde em Portugal devemos citar a 
evolução das taxas de mortalidade infantil: 

 

Quadro II – Taxas de mortalidade infantil em Portugal nos últimos 10 
anos 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3,8 3,5 3,3 3,4 3,3 3,6 2,5 3,1 3,4 2,9 
                                                                                       Fonte INE 

Este indicador é geralmente reconhecido como demostrativo da evolução 
positiva dos cuidados materno-infantis, fruto da existência dum Serviço 
Nacional de Saúde forte. 
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De facto, passamos duma mortalidade infantil em 1970 de 55,5 por mil 
nascimentos para 24,5 em 1980 (já com SNS) e para 10,9 em 1990.  

No que respeita a mortalidade infantil podemo-nos orgulhar de sermos, a 
nível mundial, o 10ª país com melhor indicador e o 6ª na região da Europa, à 
frente de países como  a Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha ou Holanda. 

Neste indicador, Portugal ultrapassou, há mais de uma década, o objectivo 
definido pela OMS de 4,4% em 2015. 

Em 2011 e 2012  houve uma ligeira inversão da curva, que parece ter sido 
corrigida em 2013, segundo os dados provisórios existentes. 

Outro dado favorável é o aumento consistente da esperança de vida à 
nascença, mantendo-se as taxas de mortalidade por idade observadas no 
momento do nascimento. 

 

Quadro III – Esperança média de vida à nascença – Evolução em 10anos 

ano total Masculino  Feminino 

2003 77,4 74,1 80,6 

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 
        Fonte INE  
         

Nestes dez anos houve um ganho de 2,6 anos, sendo 2,8 anos para os 
homens e 2,2 anos para as mulheres. Saliente-se, ainda, que passamos 
duma média para homens e mulheres de 67,1 anos para 80,0 anos, ou seja, 
um ganho de 12,9 anos. 
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Quadro IV –Esperança de vida aos 65 anos – Evolução em 10 anos 

 

ano total masculino feminino 

2003 17,5 15,6 18,9 

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 20,3 

2012 19,0 17,1 20,4 
        Fonte INE 

 

 

Este Quadro é demonstrativo da tendência para o envelhecimento da 
população, o que tem importantes implicações sociais e um reflexo 
especialmente relevante nas doenças respiratórias, muitas das quais são 
mais frequentes e graves nos grupos etários mais elevados. É o caso da 
DPOC, do cancro do pulmão e da pneumonia, como abordaremos noutros 
pontos deste Relatório. 

Vejamos, agora, a evolução da mortalidade por doenças respiratórias, 
analisando o período compreendido entre 2005 e 2012 (últimos dados 
disponibilizados pelo INE). 
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Quadro V – Óbitos por causa de morte (CD10, lista sucinta europeia) 

Doenças respiratórias 

Causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Δ 

Todas 107839 102362 103888 104768 104964 106242 103203 107969 +0,1% 

D. Resp 

s/ cancro 

11299 11512 19967 11580 12202 11792 11930 13908 + 23,1% 

Pneumonia 4648 5045 4610 4610 5145 5059 5426 6795 + 46,2% 

D.Cr. Vias 

Aéreas 

2832 2278 2639 2608 2859 2743 2635 2936 + 3,6% 

Asma 112 84 102 109 104 129 122 144 + 28,6% 

Cancro 3599 3577 3771 3681 3833 4046 4077 4012 + 11,5% 

Tubercul 

Pulm 

286 226 258 237 251 205 211 208 - 27,3% 

Gripe 13 20 15 32 8 13 0 43 + 330% 

                                                          FONTE INE, BOLETIM MESAL ESTATÍSTICA 

 

Este quadro demostra que, no período considerado, houve um significativo 
aumento das mortes por doenças respiratória, praticamente em todas as 
patologias, com a exceção da tuberculose. Esse aumento não se verificou na 
totalidade dos óbitos por doença. 

Esta constatação indica a necessidade de encontrar vias de melhorar e  
controlar estas doenças, provavelmente através duma mais eficaz prevenção 
e diagnóstico precoce.. 

Em 2012, os números são particularmente preocupantes. Devemos esperar 
pelos números definitivos de 2013 para avaliar se foi apenas um pico 
episódico ou se, pelo contrário, revela uma tendência. 

Dados já conhecidos apontam para que, em 2013, a mortalidade por doença 
respiratória tenha sido de 12.605 óbitos, o que indica uma queda de 9,4% em 
relação a 2012. Veremos se esta tendência se confirma. 

A mortalidade por doenças respiratórias (excepto cancro do pulmão) 
representou, em 2012, 12,9% dos óbitos. Se juntarmos os cancros das vias 
respiratórias, que representam 4% dos óbitos, então as doenças deste foro 
foram responsáveis por cerca de 17% dos óbitos. 

As pneumonias e o cancro somados representam 60,7% dos óbitos pelo 
conjunto das doenças respiratórias e cancros das vias respiratórias: 10.807 
em 17.920. 
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São, pois, estes os sectores em que mais será preciso apostar para que 
estes números possam melhorar. 

 

Quadro VI – Evolução dalgumas das principais causas de morte 

2008 - 2013 

causas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Δ 

Todas 104768 104964 106242 103203 107969 106876 + 2,0% 

D. Ap.  

circulat 

33806 33472 33780 31670 32859 31.528 - 6,7% 

D. Ap. 

respirat 

11546 12202 11792 11930 13908 12.627 + 9,4% 

Tumores 

malignos 

24032 24937 24982 25593 25578 26.407 + 9,9% 

T. Maligno 

V. aéreas 

3641 3833 4046 4077 4012 4.336 +19,1% 

T.maligno 

Cólon 

2542 2590 2323 2743 2691 2.725 + 7,2% 

T. Maligno 

Mama 

1614 1635 1680 1657 1787 1659 + 2,6% 

Pneumonia 5143 5234 5059 5426 6795 5935 + 15,4% 

 

 

Deste quadro ressalta que, neste período, entre as doenças com maior 
mortalidade, a mortalidade por doenças respiratórias foi a que mais 
aumentou e que, dentro das neoplasias, foram os tumores das vias aéreas os 
que mais subiram. 

Torna-se preocupante o contínuo aumento da mortalidade por pneumonia, 
superior à mortalidade dos cancros mais agressivos. Voltaremos ao assunto 
no capítulo próprio. 
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Quadro VII – Principais causas de mortalidade por grupos de patologias 

Ano D. Aparelho 

Circulatório 

Tumores Malignos D. aparelho 
Respiratório 

2000 38,7% 20,3% 9,7% 

2005 34,0% 21,1% 10,5% 

2010 31,8% 23,5% 11,1% 

2012 30,4% 23,9% 12,9% 

2013  29,5% 24,3% 11,8% 

                                          Fonte INE, Pordata 

 

 

Este Quadro demonstra que as doenças respiratórias são a 3ª causa de 
morte por doença, depois das doenças do aparelho circulatório e dos tumores 
malignos. Mais, à medida que a mortalidade por doenças do aparelho 
circulatório tem vindo a diminuir, nos outros dois grupos tem aumentado. 

Em relação a 2012, a mortalidade por doenças do aparelho respiratório 
aumentou, desde 2000, 21,6% e a mortalidade por tumores 13,3%. Em 
relação a 2013 os aumentos serão  de 33% e de 19,7%, respectivamente. 

O Quadro VIII demonstra que, mais uma vez, a maioria dos óbitos por 
doenças respiratórias, exceptuando o cancro do pulmão, se concentra nos 
meses de Inverno. Assim, em 2013, verificaram-se 5.204 óbitos, entre 
Dezembro e Março, o que representa 39,7%% da totalidade dos óbitos por 
doenças respiratórias. O principal impacto deu-se nas pneumonias (meses  
de Dezembro a Março) e nas D. Crónicas das Vias Aéreas (Dezembro, 
Janeiro e Março). O pico de mortalidade registado em julho e de forma 
menos nítida em agosto correlaciona-se com a onda de calor que ocorreu em 
Portugal nessa altura. 

Estes dados corroboram os referidos em anteriores Relatórios e reforçam a 
importância das condições climatéricas e, sobretudo, a importância das 
infeções virais, nomeadamente as causadas pelos vírus da gripe. 

Há uma nítida sobreposição dos picos de mortalidade com os picos sazonais 
das epidemias da gripe. 
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Quadro VIII – Mortalidade por doenças respiratórias por mês – 2013 

 todas D. Crónicas.  

Vias aéreas 

cancro pneumonia asma 

janeiro 1345 318 367 650 10 

fevereiro 1219 276 331 601 11 

março 1306 301 358 630 17 

abril 1092 226 369 488 9 

maio 898 183 335 376 4 

junho 936 159 348 425 4 

julho 1150 223 374 541 12 

agosto 984 178 378 413 10 

setembro 922 168 325 422 7 

outubro 939 163 372 394 10 

novembro 994 230 358 395 11 

dezembro 1334  295 421 600 17 
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II CAPÍTULO 

Determinantes da Saúde Respiratória 

 

 





	  

 

  

10 Relatório do ONDR             93 

 

 

 

 

 

II Capítulo – Determinantes da saúde respiratória 

 

 A – Ambiente e  Saúde Respiratória  

 B -  Tabaco e Saúde Respiratória  
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II Capítulo – Determinantes da saúde respiratória 

A – Ambiente e  Saúde Respiratória 

 

 

 

É dado adquirido que o ambiente, quer no interior, quer no exterior dos 
edifícios, condiciona a saúde em geral e a saúde respiratória em particular. 

Para tal contribui a qualidade do ar, as condições climáticas e as condições 
de humidade, concentração de poluentes e temperatura existentes no interior 
dos edifícios. 

Mantém-se válido o que temos referido em Relatórios anteriores, 
nomeadamente no de 2013, do qual transcrevemos a introdução a este 
capítulo: 

A Comissão Europeia designou 2013 como Ano da Qualidade do Ar. A 
defesa da Qualidade do Ar é uma preocupação da Comissão desde os anos 
70 do século passado, traduzida em legislação sobre o controle das 
emissões de substâncias perigosas para a atmosfera. Não obstante as 
medidas tomadas, o problema continua atual e deve constituir uma 
preocupação de todos. 

Sendo a poluição do ar apontada como principal causa de muitas doenças 
respiratórias, como a Asma (cuja incidência duplicou nos últimos trinta anos) 
e responsável por 300.000 mortes prematuras de Europeus, esta deve 
constituir preocupação prioritária da FPP. 

A Organização Mundial da Saúde publicou este ano um importante 
documento denominado “Review of Evidence on Health Aspects of Air 
Pollution – REVIHAAP Project” que traz novas evidências das quais 
destacamos alguns aspectos relacionados com a poluição por partículas 
inaláveis: 

1- Há evidência adicional de que mesmo curtos períodos de exposição à 
inalação de partículas (PM2,5) se relacionam com aumentos da mortalidade 
e morbilidade 

2 - Há conhecimentos mais aprofundados dos mecanismos fisiológicos e 
biológicos relacionáveis com os efeitos das PM2,5 na mortalidade e 
morbilidade. 

3 - Há novos estudos correlacionando as longas exposições a PM2,5 aos 
eventos perinatais adversos e às doenças respiratórias nas crianças. 
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4 - Há evidência, cada vez maior, da relação entre exposição a longo prazo a 
PM 2,5 e as funções cognitivas, o desenvolvimento neurológico e a 
ocorrência de doenças crónicas. 

5 - Estudos recentes a longo prazo mostram correlação entre mortalidade e 
exposição à inalação de partículas em concentrações, significativamente 
abaixo dos limites admitidos, como garante de boa qualidade do ar (10 
µg/m3). 

6 - Novas evidências sugerem que curtas exposições a partículas grosseiras 
(por exemplo material da crosta terrestre) se associam a efeitos adversos na 
saúde respiratória e cardiovascular, incluindo morte prematura. 

7 - Há evidência crescente, embora ainda escassa, que exposições mesmo 
curtas a partículas ultrafinas (< 0,1µm) têm efeitos adversos no aparelho 
cardiovascular e no sistema nervoso central. Estas partículas são originadas 
pelo tráfego, ambientes de trabalho e mesmo em atividades domésticas 
como o cozinhar. 

8 - Há evidência de que longas exposições (anos) a PM2,5 se associam a 
aumentos da morbilidade e mortalidade. 

9 - Os efeitos de exposições prolongadas à inalação de partículas são muito 
maiores do que os observados com curtas exposições, sugerindo que os 
efeitos são devidos não só a repetidas exacerbações, mas também à 
progressão de doença subjacente. 

10 - Há evidência significativa de que exposições importantes à inalação de 
partículas, ainda que de curta duração (indo de uma hora a poucas horas), 
induzem respostas fisiológicas relevantes. 

11 - Ainda que os efeitos de curtas exposições possam contribuir para 
problemas de saúde crónicos, estes não serão necessariamente os mesmos 
do que os causados por longas exposições. 

12 - Em períodos em que existam elevadas concentrações de PM 2,5 cabe 
aos cidadãos, às autoridades e outros organismos, tomarem iniciativas de 
proteção adequadas. 

13 - Há evidência crescente de que não existe um limiar abaixo do qual seja 
seguro que, da exposição a partículas inaláveis, não resultem efeitos 
adversos. 

Vejamos agora o estado da qualidade do ar em Portugal, à luz dos dados 
publicados no Relatório de 2014, publicado pela Agência Portuguesa do 
Ambiente 

Teremos em particular atenção os dois principais poluentes que se 
relacionam com as doenças respiratórias: as concentrações das partículas 
inaláveis e o ozono. Abordaremos também os fatores que condicionam 
alterações climáticas como a produção de gases com efeito de estufa. 
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Quadro I – Índice da qualidade do ar em 2013 

 

 

 

O Índice de Qualidade do Ar (IQAr) medido numa determinada área resulta 
da média aritmética calculada individualmente para os poluentes medidos 
nessa área. Os valores assim determinados são comparados com as gamas 
de concentrações associadas a uma escala de cores, sendo os poluentes 
com a concentração mais elevada os responsáveis pelo IQAr. 

No Quadro I, verificamos que, em Portugal, a qualidade do ar é em geral boa, 
mas que persiste um número significativo de dias em que a qualidade do ar é 
média ou mesmo fraca. 

Há acentuadas variações regionais e, se nos centrarmos em análises de 
maior pormenor, certamente que encontraremos diferenças grandes de 
localidade para localidade. Mesmo dentro das mesmas localidades as 
diferenças podem ser grandes. Lisboa é disso exemplo pois há áreas muito 
mais poluídas do que outras (baixa lisboeta). As populações tendem a centrar 
a sua vida em zonas limitadas e, portanto, alguns poderão estar expostos 
muitas horas, todos os dias a ar de qualidade deficiente. 
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Não estamos mal neste indicador, mas teremos de continuar a  procurar 
melhorar! O Quadro II parece indicar que estamos a caminhar no bom 
sentido: 

 

Quadro II – Evolução do número de dias  com qualidade do ar média ou 
fraca 

 

 

Do Relatório do REA 2014 transcrevemos o seguinte texto: o ozono 
troposférico é formado por reações químicas entre gases precursores, tais 
como os óxidos de azoto e os compostos orgânicos voláteis não metânicos, 
na presença da radiação solar. É um poluente típico do período de verão, 
principalmente em situações de grande estabilidade da atmosfera associada 
a temperaturas elevadas. 

Os efeitos deste poluente na saúde humana podem manifestar-se, 
nomeadamente, através da inflamação dos pulmões e brônquios, com 
potenciais implicações ao nível da capacidade cardiovascular e pulmonar. O 
poderoso poder oxidante do ozono pode, em níveis elevados, levar à 
corrosão de materiais, diminuição da produtividade vegetal e aumento da 
morbilidade humana. 

No quadro II constatamos uma evolução favorável ao longo dos últimos anos. 
Todavia, esta descida inverteu-se em 2013. Poderá ter sido devida a 
condições climáticas diferentes e não a maior produção de agentes 
precursores. É indicador a manter sob vigilância e próximas avaliações. 

 



	  

 

  

10 Relatório do ONDR             99 

 

Quadro II – Evolução do Número de dias de excedência das 
concentrações de ozono 

 

 

 

 

Quadro III – Variações Regionais das excedências das concentrações de 
ozono 

 

 

 

Neste Quadro, mais uma vez, notamos acentuadas variações regionais, com 
maior peso nas áreas metropolitanas de Lisboa e no Norte Interior. O impacto 
desta realidade na saúde das populações residentes deverá ser avaliado. 
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Quadro IV – Concentrações médias octohorárias de ozono troposférico 

 

 

 

Do Relatório  REA – 2014 transcrevemos a seguinte conclusão: 

Em 2013, a média de todos os valores máximos anuais (relativos às 
concentrações máximas diárias das médias octo-horárias de ozono) tendo 
por base os dados válidos medidos nas estações de monitorização, 
agregados por tipologia de estação (rural e urbana de fundo), foi de 150 
µg/m3 e 154 µg/m3, respetivamente, representando um ligeiro aumento face 
a 2012. Man- têm-se portanto a tendência da última década relativamente à 
situação de excedência ao objetivo de longo prazo definido na lei: 120 µg/m3. 

 

Em relação às partículas inaláveis lembremos que, como metas, a Agência 
Portuguesa do Ambiente aponta que se pretende não exceder os valores 
limite previstos na legislação (Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro): 

Valor limite para a concentração média diária de 50 µg/m3 de partículas 
inaláveis (PM10), a não exceder mais de 35 vezes por ano civil; 

Valor limite para a concentração média anual de PM10, de 40 µg/m3. 

Lembre-se, ainda, que para o aparelho respiratório as partículas mais 
gravosas são as partículas abaixo das 2,5 micra de diâmetro e as partículas 
ultrafinas. Não dispomos de dados sobre estes dois tipos de partículas, 
considerando nós importante que se façam estudos sobre esta matéria e se 
correlacionem os dados recolhidos com as diferentes patologias respiratórias, 
nomeadamente a Asma, DPOC, Cancro do Pulmão e Pneumonias 
(tocaremos neste ponto nos capítulos respetivos). 

Tenhamos, também, em atenção os estudos mais recentes que demonstram 
que parece não haver limiar de concentração de partículas seguro, para que 
se possa garantir que não há nenhum risco para a saúde. Portanto, o objetivo 
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terá de ser conseguir que o ar que respiramos tenha a menor concentração 
de partículas inaláveis possível. 

 

Quadro V – Evolução da concentração média de partículas (PM10) 

 

 

Este quadro demostra que estamos abaixo do limiar dos 40 µg/m3 desde o 
início do século, o que é positivo. Todavia, houve, em 2013, uma inversão da 
tendência da descida da concentração média de partículas, o que deve 
constituir um sinal da alerta e um estímulo a que se intensifiquem as políticas 
de promoção da qualidade do ar. 

O Quadro VI vem demostrar que a qualidade do ar não é uniforme em todo o 
país, o que, certamente, influenciará a saúde das populações aí residentes. 
Assim, em 2013, houve um número considerável de dias em que foram 
excedidos os limites diários admissíveis. 

É o que sucedeu sobretudo na Área Metropolitana  de Lisboa Norte, Aveiro – 
Ílhavo e Litoral Noroeste Baixo Vouga. 

São regiões em que é imperioso reforçar as ações de proteção da qualidade 
do ar, limitando a emissão de poluentes. Lembremos que um estudo recente 
de diversas ONGs internacionais apontava Lisboa como uma das 23 cidades 
europeias que menos tinha progredido na tomada de posições sobre este 
assunto. A recente proibição, pela CML, de circulação de veículos mais 
poluentes no centro da cidade tem, deste ponto de vista, sido olhada como 
uma medida positiva. 
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Quadro VI – Excedências do valor limite diário de concentração de 
partículas (PM10), por região 

 

 

Quadro VII – Evolução das concentrações médias de NO2 

 

No Quadro VII, mostram-se as concentrações médias de NO2 na troposfera. 
Este  é um poluente importante que é gerado na queima de combustíveis 
fósseis, sobretudo nos veículos e, de forma menos relevante, na indústria. 
Estas são as mesmas fontes responsáveis pela maioria da produção de 
partículas inaláveis reforçando o peso que a poluição gerada pela tráfego tem 
na qualidade do ar que respiramos. 
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Em 2013 o valor limite anual para a concentração de NO2 (40µg/m3, Dec. Lei 
102/2010 de 23 de Setembro) foi ultrapassado nas aglomerações de Entre o 
Douro e Minho (50µg/m3) e Área Metropolitana de Lisboa (53µg/m3). 

Alterações climáticas 

São outro elemento a ter em conta e com repercussão na saúde em geral e 
na saúde respiratória em particular, já que pode condicionar mais frequentes 
e intensas ondas de frio e de calor, alteração das concentrações  de pólenes 
e outros poluentes na atmosfera, por exemplo. 

Claro que Portugal, pequeno país com uma industrialização pouco 
significativa não contribuirá muito, através da poluição que  produza, para as 
alterações climáticas, mas não se deverá alhear do problema. 

 

Quadro VIII  - Emissão de Gases com Efeito de Estufa por habitante 

(UE-28) 

 

 

Como vemos Portugal está numa excelente posição, neste indicador entre os 
países da União Europeia. 
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Quadro IX – Evolução das temperaturas médias em Portugal em 
comparação com a média 1971 – 2000 

 

 

Este gráfico aponta no sentido da subida da temperatura média, na maior 
parte dos anos das últimas décadas, oscilando entre 0,5 e mais de 1 grau 
centígrado, o que poderá ter consequências na saúde, como já referido. 

 

Quadro X – Mortalidade durante a onda de calor de julho de 2013 
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Do Relatório da DGS, extraímos os dois gráficos dos Quadros X e XI, bem 
exemplificativos do peso das ondas de calor na saúde das populações. No 
Quadro X,  verificamos uma clara relação entre o pico da onda de calor de 
Julho de 2013 e o pico da mortalidade. 

 

Quadro XI – Frio, Gripe e mortalidade por todas as causas 

 

 

Também o frio tem um  forte impacto na saúde e na mortalidade. Este último 
Inverno é bem exemplificativo disso, como o demonstra o Quadro XI, extraído 
do Boletim Epidemiológico da Gripe do Instituto Ricardo Jorge. 

Entre Dezembro de 2014 e 22 de Fevereiro de 2015, verificou-se um excesso 
de mortalidade de 4625 óbitos face ao esperado. O gráfico demonstra 
claramente que a mortalidade sobe logo que se verifica uma descida abrupta 
da temperatura atmosférica e que esse efeito é cumulativo com o pico 
sazonal da epidemia da gripe. 

Qualidade do Ar Interior: 

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. 
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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. 

Tratamos este tema no Relatório de 2013, pelo que recomendamos a leitura 
do capítulo respectivo. 

Apenas algumas notas sobre este assunto: 

Vimos já a 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. 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. 
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II Capítulo – Determinantes da saúde respiratória 

B -  Tabaco e Saúde Respiratória 

 

 

 

O tabaco é, reconhecidamente, um importante factor de risco para a saúde 
respiratória e pode mesmo ser considerado como um dos principais, se não 
mesmo o maior, inimigo do Pulmão.   

A Fundação Portuguesa do Pulmão tem dedicado à problemática do 
tabagismo particular atenção. A nível de políticas de saúde temos procurado 
conseguir que as nossas posições sejam conhecidas dos decisores políticos e 
que contribuam para uma melhoria da atual Lei do Tabaco. 

Como reconhece a OMS, o tabagismo é uma doença e, por isso, temos  
advogado um reforço das consultas de cessação tabágica, um mais fácil 
acesso a elas e a comparticipação nos medicamentos prescritos nessas 
consultas, destinados a auxiliar o complexo processo de desabituação 
tabágica. 

O combate à dependência do tabaco passa por alterações comportamentais 
que não são fáceis de conseguir e por uma mudança de paradigma. Fumar 
não pode ser visto como um processo natural da idade adulta, conferindo aos 
fumadores algo de que se possam orgulhar. Não fumar é que deverá estar na 
moda! 

As atitudes comportamentais são mais facilmente moldáveis nos jovens e, por 
isso, temos dado particular atenção a ações de combate ao tabagismo junto 
dos jovens, nomeadamente realizando-as em escolas dos ensinos básico e 
secundário. 

Para sensibilização dessas populações lançámos o concurso “Respira 
Livremente Defende os Teus Pulmões”, cuja divulgação atingiu todas as 
escolas desses graus de ensino, por todo o país. Esta iniciativa foi bem 
acolhida e suscitou a participação de centenas de jovens. 

Neste âmbito, já este ano, a Delegação de Coimbra tem em curso um 
inquérito sobre hábitos tabágicos na população escolar do distrito de Coimbra. 
Os resultados serão divulgados no próximo ano. 

Também em todos os múltiplos rastreios que realizámos, sempre foram feitas 
intervenções sobre esta problemática. 

Igualmente, utilizamos os nossos meios de comunicação para realçar a 
importância deste problema e dar aconselhamento e incitamento aos que 
pretendem deixar de fumar.  
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No Relatório de Atividades da Fundação Portuguesa do Pulmão, que integra 
este documento, estão descritas com mais pormenor estas realizações. 

 

 

Portugal não é dos países com maior percentagem de fumadores, mas este 
facto não permite descurar o problema. Na realidade, o tabaco em Portugal 
continua a causar milhares de mortes anualmente e representa uma carga de 
doença muito pesada. Temos procurado espelhar esta realidade ao longo dos 
10 anos em que temos elaborado estes Relatórios. 

No documento Non Comunicable Diseases, Country Profiles, 2014, da OMS, 
aponta-se para Portugal, dados de 2011,  uma percentagem de 22% de 
fumadores, sendo 30% nos homens e 15% nas mulheres. São números ainda 
muito relevantes. 

Reconhecemos na existência duma Lei do Tabaco e dum Programa Nacional 
para a Prevenção e Controlo do Tabagismo factores muito positivos para a 
luta contra esta dependência e saudamos a disponibilização de dados que 
tem sido feita nos últimos anos. 

Certamente que são de esperar progressos significativos, embora a um ritmo 
muito mais lento do que seria desejável. 

Existem alguns indicadores de que a população começa a estar mais 
sensibilizada para o problema do tabagismo e que houve alguns progressos 
nos comportamentos. Deixar de fumar em espaços fechados é um progresso, 
sem dúvida. É necessário, contudo, aperfeiçoar a Lei do Tabaco e sensibilizar 
a população para o facto de que não fumar em espaços fechados também se 
refere  às residências e às viaturas próprias. 

Também é imperioso que haja uma proteção absoluta das crianças quanto à 
exposição ao fumo de Tabaco. 

 

Portugal: Prevenção e Controle do Tabagismo em Números – 2013 

(adaptado do Relatório do Programa Prevenção e Controle do 
Tabagismo) 

Deste Relatório extraímos alguns dados, a propósito dos quais teceremos 
alguns comentários.  

Mais uma vez se salienta a importância da divulgação de dados que tem 
vindo a ser feita pelos Programas Prioritários da  Direção Geral da Saúde. É 
conhecendo os números que poderemos saber a realidade e introduzir 
medidas corretivas, se necessárias. 
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Quadro I – Número de óbitos atribuíveis ao tabaco - 2010 

 

 

 

 

Este Quadro mostra o peso do tabaco na mortalidade. Em relação às 
doenças respiratórias crónicas saliente-se que são atribuíveis ao tabaco 2348 
óbitos e que, nesse ano, a mortalidade por esses doenças foi de 2743 óbitos.  
Ou seja, dos óbitos por doença respiratória crónica, 85,6% foram causados 
pelo tabaco! 

No Quadro II, constatamos que Portugal é um país com uma taxa de 
fumadores e ex-fumadores baixa. Nos países da Europa, só a Suécia tem 
melhor indicador. 

Como dado menos positivo é o facto dessa taxa se ter reduzido muito pouco 
entre 2006 e 2012. 

Não obstante, Portugal está melhor do que a média dos países da União 
Europeia, o que é um dado positivo. Não podemos, contudo, descurar a luta, 
pois é possível fazer ainda melhor e esse terá de ser o nosso objetivo. 
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Quadro II – Evolução do Consumo de tabaco na Europa 

  

Salientamos já a importância do tabagismo nos jovens e na criação de 
hábitos tabágicos persistentes ao longo da vida. Daí que consideremos de 
grande relevo os dados mostrados do Quadro III. Nele, podemos constatar 
que há uma percentagem significativa de adolescentes se inicia no tabaco 
entre os 11 e os 13 anos e que essa percentagem é elevada por volta dos 15 
anos. 

Saliente-se que houve uma subida do consumo até 2006 e que essa 
tendência claramente se inverteu nos últimos anos, para o que muito terá 
contribuído uma aposta mais séria na informação e sensibilização. 
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Outro aspecto relevante foi o aumento acentuado de fumadores nas 
raparigas até 2001/2002, altura em que ultrapassou mesmo o valor dos 
rapazes. Também neste vector se assistiu a uma queda a partir de 
2005/2006, ainda que se mantenha elevado no último período. 
Provavelmente as campanhas de sensibilização terão tido influência neste 
aparente frenar do consumo nas raparigas. 

Ações devidamente estruturadas e articuladas, dirigidas a este público são 
pois de ser mantidas e aprofundadas, já que se revelam de grande utilidade. 

 

Quadro III – Percentagem de jovens, por sexo e idade que reportam 
fumar pelo menos um cigarro por semana 

 

 

No Quadro IV mostra-se a prevalência do fumo de tabaco nos alunos do 3º 
ciclo do ensino público, por região e por  sexo. 

Verifica-se uma elevada prevalência em todas as Regiões, sobretudo nos 
Açores e Alentejo. 

Verificam-se, ainda, taxas muito semelhantes em ambos os sexos, sendo 
maiores no sexo feminino na Madeira e no Alentejo. 

Estes números reforçam a ideia defendida pela Fundação Portuguesa do 
Pulmão da importância da educação para a saúde e do combate ao 
tabagismo, que devem fazer parte dos currículos escolares de 1º ao 12º ano 
de escolaridade. Abrandar a informação e sensibilização nestas áreas do 
ensino complementar parece-nos um erro. 
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Quadro IV – Prevalência de fumo de tabaco nos alunos do 3º ciclo, por 
região e sexo, nos últimos 30 dias 

 

Quadro V – Prevalência de fumo de tabaco nos alunos do ensino 
secundário, nos últimos 30 dias 

 

O Quadro V reforça o que dissemos em relação ao quadro anterior. Mais uma 
vez, fica evidente que o tabagismo entre os adolescentes e os jovens é um 
problema sério que deverá ser encarado de frente e discutidas e 
implementadas medidas que possam travar este problema. 

O que se mostar no quadro VI reforça claramente esta preocupação: assistiu-
se a um significativo aumento do consumo, em todas as Regiões entre 2006 
e 2011. São, pois, necessárias medidas urgentes.   

 

Quadro VI – Evolução do consumo de tabaco, últimos 12 meses, alunos 
do 3ª ciclo e ensino secundário, por Região de Saúde 
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Quadro VII – Grau de importância dado ao tabaco, como risco para a 
saúde 

 

Este Quadro espelha outro factor a ter em conta. Apenas em 2012, metade 
dos inquiridos deu muita importância ao tabaco como risco para a saúde. É 
certo que houve progresso desde 2001, mas campanhas sucessivas e a 
implementação duma Lei do Tabaco não foram suficientes para alertar os 
portugueses dos reais riscos que o tabaco acarreta. 

 

Quadro VII – Prevalência de consumo de tabaco entre os 15 e 64 anos 

 

Este é outro quadro que nos deve alertar para a necessidade de fazer mais 
no combate ao tabagismo. De facto neste grupo etário, aliás o mais relevante 
para a problemática das doenças causadas pelo tabaco, só na Região Norte 
e na Madeira houve uma diminuição do consumo entre 2001 e 2012. Ao 
invés, subiu mesmo nos Açores e no Alentejo. 

Abordemos agora um outro tema: a cessação tabágica feita em consultas 
devidamente estruturadas e capacitadas. Ainda que a cessação tabágica seja 
um processo difícil e de resultados por vezes desanimadores é essencial que 
seja garantida aos que querem abandonar o consumo de tabaco, tal como 
prevê a Lei  do Tabaco. 
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Quadro VIII – Consultas de cessação tabágica 

 

 

Verificamos que passamos de 223 consultas em 2009, para 116 em 2013, o 
que significa uma redução para cerca de metade, algo que é, obviamente, 
preocupante. Essa diminuição foi sobretudo gritante na Região Norte onde a 
diminuição foi de 62%.  

Parece-nos indiscutível que esta quebra acarretará um aumento na 
dificuldade ao acesso. 

 

Quadro IX – Total de Consultas de Cessação tabágica 

 

 

Este Quadro é bem demostrativo das desigualdades regionais. Mais de 
metade das consultas foram realizadas em Lisboa e Vale do Tejo, ao passo 
que na Região Norte realizou-se um número muito pequeno, face à 
população dessa zona, a mais povoada do país. 
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Quadro X – Exposição ao Fumo em Casa 

 

 

O Quadro X demonstra outra realidade preocupante: mais de 26% dos 
portugueses continua exposto ao fumo de tabaco em casa e, abaixo dos 18 
anos (incluindo as crianças), essa percentagem é de cerca de 37%! 

Há, pois, muito a fazer na educação para a saúde da população portuguesa! 

Uma última nota. Sendo o tabaco uma doença e tendo em conta os prejuízos 
sociais que causa, a Fundação Portuguesa do Pulmão tem defendido a 
comparticipação dos medicamentos prescritos em consultas de cessação 
tabágica para essa finalidade. Os números atrás mostrados reforçam a razão 
dessa posição da FPP. 
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III CAPÍTULO 

Doenças Respiratórias não transmissíveis  
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

  

 A – Panorama em Portugal 

 B – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. Situação em Portugal 

 C – Asma. Situação em Portugal 

 D – Insuficiência Respiratória em Doentes Internados.  

 E – Cancro do Pulmão. Situação em Portugal 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

A – Panorama em Portugal 

 

 

 

Como já referimos no Capítulo I, baseados nos dados do World Health 
Report de 2014 (OMS), Portugal não é diferente dos outros países 
desenvolvidos, nomeadamente dos Europeus, nos quais as principais causas 
de doença e de morte se encontram no grupo das doenças não 
transmissíveis, muitas das quais são do aparelho respiratório. 

 

Quadro I – Mortalidade por causa, estandardizada pela idade, por 
100.000 habitantes  - 2012 

 Doenças 
transmissíveis 

Doenças não 
transmissíveis 

Acidentes Todas 

Europa 45 496 49 590 

Portugal 40 343 25 408 

Alemanha 22 365 23 410 

Dinamarca 29 406 23 460 

Espanha 19 333 26 378 

Finlândia 9 367 39 415 

França 21 313 35 369 

Itália 15 304 20 339 

Reino Unido 29 359 21 409 
 

Deste quadro ressalta que Portugal tem uma mortalidade inferior à média 
europeia nas doenças não transmissíveis. Já nas transmissíveis, embora a 
mortalidade seja inferior à média europeia, é claramente superior a muitos 
países do norte, centro e sul da Europa. Voltaremos a este assunto noutros 
pontos do Relatório. 
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De salientar que, entre 2008 e 2012 (ver Relatório do ONDR de 2013), a 
mortalidade global caiu 2,8% por doenças não transmissíveis e por doenças 
transmissíveis 13%. 

Vejamos agora alguns dados referentes à proporcionalidade da mortalidade 
por diversa causas: 

 

 

Gráfico 1 – Proporção da mortalidade por causa, todas as idades, 
ambos sexos, Portugal 2012 

 

Fonte World Health Statisticas 2014 

 

Como vemos, as doenças respiratórias crónicas têm um peso significativo na 
mortalidade, representando 6% dos óbitos, valor superior à mortalidade por 
diabetes e por acidentes. 

Em 2012 o número total de óbitos foi de 97.000 e a percentagem estimada de 
óbitos da responsabilidade de doenças não transmissíveis foi de 86%, valor 
ligeiramente superior ao da média europeia, que ronda os 82%. 

Vejamos agora este mesmo indicador à luz do que se passa com as doenças 
respiratórias, incluindo nelas o cancro do Pulmão, a tuberculose e a gripe.                                                                                                                                                                                                                                                               
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Gráfico 2 – Proporção da mortalidade por doença respiratória, todas as 
idades, ambos sexos, Portugal 2012 

 

 

Este gráfico demostra que, nas doenças respiratórias, são as infecções que 
maior número de óbitos causam e que, por isso, têm um peso muito 
relevante, justificando ilações que tiraremos no capítulo das pneumonias, já 
que, estas foram, em 2012, responsáveis por 37,9% dos óbitos por doença 
respiratória. 

Contudo, o conjunto das doenças respiratórias não transmissíveis tem um 
peso muito significativo, justificando que vão sendo tomadas medidas 
tendentes a um melhor controle das mesmas. 

Outro dado relevante é o que se pode constatar no Quadro II, em que se 
apontam os anos perdidos por causa  e por 100.000 habitantes. 

Podemos verificar que os números em Portugal são melhores do que a média 
dos países da Região Europa, segundo o World Health Report de 2014.  

Todavia, se compararmos com os dados de países europeus que nos são 
próximos, como a Alemanha, Espanha, França, Dinamarca, Finlândia, Itália e 
Reino Unido, verificamos que podemos e devemos melhorar os nossos 
indicadores, tanto no que concerne as doenças transmissíveis (que 
abordaremos noutro ponto do Relatório), como nas doenças não 
transmissíveis, em que se incluem as doenças respiratórias crónicas.  

 

pneumonia	  

cancro	  

D.	  Cron.	  Vias	  aereas	  

Tp	  e	  gripe	  

outras	  não	  tranmiss.	  



	  

 
124            10 Relatório do ONDR 

 

Quadro II – Anos de vida perdidos por causa por 100.000 habitantes – 
Portugal e Europa – 2012 

 Todas as 
causas 

Doenças 
transmissíveis 

Doenças não 
transmissíveis 

Acidentes 

Europa 22.738 2.191 18.126 2421 

Portugal 16.975 1632 14128 1215 

Alemanha 18.285 926 16.863 4.084 

Espanha 14.511 823 12.838 851 

Finlândia 17.271 413 15.028 1830 

França 15.435 936 12.839 1.600 

Dinamarca 17.859 1114 15.722 1.023 

Itália 15.248 712 13.583 953 

Reino Unido 16.092 1.187 13889 1.016 
 

Em relação especificamente às doenças respiratórias no Relatório do 
Programa Nacional para as Doenças Respiratórias de 2014, que já referimos, 
são mostrados dados baseados no Global Burden Disease Study de 2010 
que revelam bem o peso que as doenças respiratórias crónicas têm na 
sociedade portuguesa: 

 

Quadro III –Taxa de Anos de Vida perdidos ajustados à incapacidade 
(DALYs) por Doenças Respiratórias Crónicas por 100.000 habitantes 

 1990 2010 

Asma 559,9 463,8 

DPOC 713,2 645,9 

D. interstício 18,0 35,2 
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Neste Quadro fica bem patente o peso da Asma e da DPOC, especialmente 
desta última, e uma melhoria ligeira neste período de duas décadas (7,2% 
para a Asma e 9,0% para a DPOC). 

Inversamente, parece haver tendência para um aumento do peso das 
doenças do interstício, indicador que vai no mesmo sentido doutros que 
apontaremos no capítulo das fibroses pulmonares. 

Referimos já que outras doenças respiratórias, para além da Asma, da 
DPOC, do Cancro e das Doenças do interstício, têm um peso significativo na 
carga de doença. Vejamos dois exemplos, já referidos no relatório de 2013: 
As bronquiectasias e as doenças da pleura. 

 

 

Quadro IV – Internamentos por Bronquiectasias – evolução em 10 anos 

 

 

Verifica-se uma acentuada subida, sobretudo a partir de 2010. A mudança de 
perfil da curva  partir de 2006 indicia mudança de critérios de codificação. 
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No Quadro V mostra-se a evolução dos internamentos por patologia pleural e 
assiste-se a uma evolução semelhante, ainda que a grande subida se tenha 
verificado em 2012 e 2013, invertendo uma tendência decrescente que se 
vinha a verificar. 

 

Quadro V – Internamentos por Patologia Pleural – evolução em 10 anos 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

B – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. Situação em Portugal 

	  

	  

Não	   existem	   dados	  novos	   sobre	   a	   prevalência	   estimada	   da	   DPOC	   em	   Portugal,	  
apontando-‐se	  para	   a	  prevalência	  de	  14,2%	  na	  população	  portuguesa	   com	  mais	  
de	   45	   anos,	   conforme	   estudo	   encabeçado	   pela	   Prof.	  Cristina	   Bárbara.	   Existirão	  
pois	   cerca	   de	   800.000	   portugueses	   com	   essa	   doença,	   faltando	   caracterizar	   a	  
proporção	  de	  doentes	  segundo	  os	  estádios	  e	  o	  grau	  de	  incapacidade	  que	  causam.	  

Aguarda-‐se,	   com	   expectativa,	   os	   resultados	   do	   Inquérito	   Nacional	   a	   que	   a	  
Sociedade	  Portuguesa	  de	  Pneumologia	  se	  propôs	  realizar.	  

Nos	   Quadros	   seguintes	   apontam-‐se	   alguns	   dados	   estatísticos	   disponíveis	   que	  
poderão	  constituir	  indicadores	  relevantes.	  

	  

Quadro	  I	  –	  Evolução	  dos	  internamentos	  por	  DPOC	  –	  10	  anos	  

	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  base	  dados	  GDHs	  ACSS	  

	  	  

Este	  Quadro	  mostra	  claramente	  uma	  tendência	  para	  a	  diminuição	  do	  número	  de	  
internamentos,	   que	   é	   baixo	   em	   relação	   à	   média	   europeia,	   sugerindo	   uma	  
melhoria	   progressiva	   do	   acompanhamento	   dos	   doentes	   e	   refletindo,	  
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provavelmente,	  a	  tendência	  para	  a	  diminuição	  dos	  hábitos	  tabágicos	  que	  se	  tem	  
vindo	  a	  verificar	  na	  população.	  	  	  

Neste	  período	  de	  10	  anos	  houve	  uma	  diminuição	  de	  20,7%	  nos	   internamentos.	  
Houve	   uma	   inversão	   da	   curva	   em	   2012,	   que	   pode	   ter	   sido	   ocasional,	  
acompanhando	  a	  tendência	  doutras	  doenças	  respiratórias	  e	  que	  volta,	  em	  2013,	  a	  
valores	  semelhantes	  aos	  de	  2010.	  

	  

Quadro	  II	  –	  Evolução	  dos	  internamentos	  por	  sexo	  –	  10	  anos	  

	  

	  	   	   	   	   	   	   Fonte:	  base	  dados	  GDHs	  ACSS	  

	  

Este	   gráfico	   demonstra	   um	   muito	   maior	   número	   de	   internamentos	   no	   sexo	  
masculino,	   tendência	   que	   se	   mantém	   ao	   longo	   da	   década.	   De	   facto,	   em	   2004,	  
66,8%	   dos	   internamentos	   foram	   em	   homens	   e	   essa	   percentagem	   passou	   para	  
64,8%,	   em	   2013.	   Pode-‐se	   especular	   se	   esta	   evolução	   se	   verificará	   em	  
consequência	  	  do	  aumento	  dos	  hábitos	  tabágicos	  nas	  mulheres.	  

A	  taxa	  de	  mortalidade	  nos	  doentes	   internados	  por	  DPOC	  oscilou	  entre	  os	  9,9%	  
em	  2013	  	  e	  os	  	  7,4%	  em	  2011.	  Não	  parece	  pois	  ter	  havido	  evolução	  positiva	  neste	  
parâmetro,	   sugerindo	   antes	   que	   pode	   estar	   a	   verificar-‐se	   um	   aumento	   da	  
gravidade	   nos	   doentes	   que	   são	   internados.	   É	   um	   dado	   a	   justificar	   avaliação	  
cuidada	  para	  excluir	  a	  hipótese	  de	  se	  estar	  perante	  uma	  detioração	  dos	  cuidados	  
hospitalares	   prestados.	   Outra	   hipótese	   a	   avaliar	   é	   a	   possibilidade	   dos	   doentes	  
com	   DPOC	   estarem	   a	   protelar	   ou	   descurar	   o	   seu	   tratamento	   por	   razões	  
económicas,	  já	  que	  atravessamos	  uma	  marcada	  crise	  económica	  e	  financeira.	  
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O	   Quadro	   III	   demostra	   que	   os	   internamentos	   por	   DPOC	   ocorrem	   quase	  
exclusivamente	  	  partir	  dos	  40	  anos,	  atingindo	  o	  máximo	  no	  grupo	  etário	  dos	  65	  
aos	  79	  anos.	  Estes	  dados	  são	  os	  esperados,	  dada	  a	  história	  natural	  da	  doença.	  

	  

Quadro	  III	  –	  Internamentos	  por	  grupo	  etário	  em	  2013	  

	  

Fonte:	  base	  dados	  GDHs	  ACSS	  

 

Quadro IV – Internamentos por Região de Saúde – 2013 

Região de Saúde Número Internamentos Taxa por 100.000 
habitantes 

Algarve 224 0,49 

Alentejo 264 0,34 

Lisboa e Vale do Tejo 2339 0,67 

Centro 1826 0,79 

Norte 3586 0,98 
 

No Quadro IV, apuramos que há uma marcada assimetria regional no que diz 
respeito aos internamentos por DPOC, sugerindo prováveis assimetrias na 
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incidência da doença nos diversos pontos do país. A doença parece menos 
prevalente no sul do país e atinge o seu máximo na Região Norte. Saliente-
se que esta tem uma taxa dupla da verificada no Algarve. É outra realidade 
que urge caracterizar melhor. 

 

Quadro V – Evolução dos doentes com DPOC submetidos a ventilação 
mecânica 

 

      Fonte:	  base	  dados	  GDHs	  ACSS	  

O quadro V é elucidativo da gravidade das situações nos doentes com 
DPOC. Por exemplo, em 2013, houve necessidade de recorrer a ventilação 
mecânica em 1797 doentes, ou seja, em 21,8% dos internados por essa 
patologia. 

A análise do gráfico demonstra uma tendência para a subida dos doentes 
com DPOC ventilados, particularmente nítida a partir de 2010, período 
coincidente com a instalação  da crise económico–financeira. Haverá 
corelação entre as duas realidades? Tal não poderá ser afirmado sem 
aprofundar os estudos, mas é certamente motivo de reflexão. 

Mais uma vez se verifica um acentuado pico em 2012 neste indicador, 
coerente com outros refentes à generalidade das doenças respiratórias. 
Pensamos que esta constatação merece estudo aprofundado, para 
determinar as causas. 

A mortalidade nestes doentes é evidentemente elevada e superior à da 
generalidade dos doentes com DPOC internados. Foi de 11,1% em 2013, 
enquanto que tinha sido de 9,9% na totalidade dos doentes internados por 
DPOC. 
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Há um dado favorável, que deve ser relevado. Entre 2004 e 2013 a 
mortalidade nos doentes com DPOC ventilados caiu de 18,1% para 11,1%  ( -
48,7%), apontando para a prestação de cuidados de qualidade a estes 
doentes. Esta ideia é ainda reforçada pelo facto dessa queda se ter vindo a 
verificar, dum forma constante ao longo da década. 

Outro indicador do peso da doença é  a mortalidade que causa na população 
em geral e a sua evolução ao longo da década, que podemos ver no quadro 
seguinte. 

 

Quadro VI – Evolução da mortalidade por Doenças Crónicas das Vias 
Aéreas na população. 

 

Fonte INE 

 

A mortalidade por Doenças Crónicas das Vias Aéreas  continua a ser a 3ª 
causa de morte por doenças respiratórias e mantém-se estável ao longo 
deste período de 8 anos, tendo atingido o seu máximo em 2012 (subida de 
11,4%), em linha com a subida verificada em todos os indicadores das 
doenças respiratórias. A ligeira descida em 2013 (-7,4% do que em 2012) não 
altera essa tendência 

Existe a convicção generalizada de que a DPOC é uma doença sub- 
diagnosticada e que a correção dessa situação passa por uma maior 
intervenção dos médicos de família. No Relatório publicado pelo Programa 
Nacional para as Doenças Respiratórias, no início deste ano, podemos 
encontrar dados atualizados sobre este ponto. 
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Quadro VII – Utentes inscritos nos Centros de Saúde com o diagnóstico 
de DPOC 

 

No Quadro podemos verificar uma assinalável subida entre 2011 e 2013 (+ 
84,5%), mas o número de utentes referenciados continua ser baixo em 
relação ao espectável. 

Vistos estes números doutra forma, em 2013 estavam inscritos na Região 
Norte 12,07 doentes por 100.000 habitantes, na Região Centro 7,28, em 
Lisboa e Vale do Tejo 9,05, no Alentejo 7,79 e no Algarve 5,19. Estes 
números revelam assimetrias regionais nítidas, restando saber se poderão 
ser explicados por diferentes prevalências da DPOC nas diversas regiões. 

No mesmo Relatório podemos encontrar outro dado favorável no que 
concerne a evolução da DPOC em Portugal. De facto a taxa de anos de vida 
perdidos, ajustada ao grau de incapacidade, no sexo masculino caiu de 921,7 
por 100.000, em 1990, para 792,1 por 100.000, em 2010 (- 14,6%). Veremos 
se esta tendência se mantém, já que noutros indicadores tem havido um 
agravamento precisamente a partir de 2010. 

Em Relatórios anteriores, temos realçado a carga que a DPOC representa, 
como doença crónica fortemente incapacitante que é. Tivemos já ocasião de 
realçar o papel da reabilitação respiratória no controle da evolução da 
doença e na melhoria da qualidade de vida dos doentes. Saliente-se que 
menos de 1% dos doentes portugueses que beneficiariam de reabilitação 
respiratória a ela têm acesso por gritante carência  de resposta, quer no SNS, 
quer mesmo no sector privado. 

Esta realidade levou-nos a realizar um workshop sobre o tema, durante a 
última Feira da Saúde, além doutras reflexões de que demos conta em 
anteriores Relatórios. Nesse workshop participou a Dr.ª Fátima Rodrigues 
que elaborou o texto que a seguir se transcreve e que define a importância 
deste meio terapêutico na DPOC: 
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A Reabilitação Respiratória 

Fátima Rodrigues 

Pneumologista do Hospital Pulido Valente, CHLN 

Assistente convidada de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa 

Um terço da população europeia, cerca de cem milhões de cidadãos, sofre de doenças 
crónicas, responsáveis por 86% de mortalidade e 28% de incapacidade. Na Europa, as 
doenças respiratórias como a DPOC, a asma, o cancro do pulmão, a pneumonia e a 
tuberculose condicionam elevados custos na prestação em recursos de saúde (cerca de 
100 biliões de euros por ano) e em dias de trabalho perdidos1.  

O aumento de esperança de vida tem contribuído para uma maior prevalência de 
doenças crónicas. Em Portugal, a esperança de vida aumentou dez anos desde 1960. 
Estima-se que em 2050, 32% da população portuguesa tenha mais do que 65 anos. 
Desta forma, nas próximas décadas aumentarão substancialmente as necessidades de 
prestação de cuidados de saúde a populações mais idosas e com elevada prevalência 
de doenças crónicas e incapacitantes2. 

Se tomarmos como exemplo a DPOC, trata-se de uma doença com elevada 
prevalência (14,2% na população portuguesa a partir dos 40 anos de idade3), com 
múltiplas comorbilidades que contribuem para agravar a incapacidade, a qualidade de 
vida e o prognóstico, e com elevados custos relacionados sobretudo com múltiplas 
exacerbações, internamentos e elevada mortalidade (actual 4ª principal causa de 
mortalidade em todo o mundo)4.  

A DPOC é uma doença que envolve, em primeiro lugar, o pulmão e os brônquios, 
com limitação dos débitos aéreos, dispneia, tosse e expectoração. O facto de os 
doentes terem cada vez maior dificuldade respiratória, condiciona a realização de 
tarefas diárias como sair de casa, fazer compras, carregar pesos, subir escadas. 
Gradualmente o doente começa a evitar fazer esforços devido à dispneia e torna-se 
cada vez mais sedentário. Esta “fuga” aos esforços físicos acaba por levar a 
descondicionamento multi-sistémico - cardiovascular, respiratório e muscular - e os 
doentes vão agravando a sua incapacidade, chegando a ficar dependentes de 
familiares para tarefas tão simples como a higiene pessoal, vestir-se ou alimentar-se. 

Nesta fase da doença, são múltiplos os internamentos por agravamento clínico e a 
evolução faz-se no sentido da insuficiência respiratória com necessidade de oxigénio 
suplementar. 

À semelhança da DPOC, outras doenças como a fibrose pulmonar, as sequelas pleuro-
pulmonares de tuberculose ou as doenças neuromusculares com repercussão 
respiratória, evoluem a ritmos mais ou menos rápidos para a dispneia incapacitante, 
com importante perda de qualidade de vida. 

A Reabilitação Respiratória é uma intervenção multidisciplinar, abrangente, baseada 
na evidência, dirigida aos doentes com patologia respiratória crónica sintomáticos e 
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com limitação nas actividades da vida diária. Tem por objectivos a redução dos 
sintomas, a melhoria da capacidade funcional e da participação nas actividades 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 correcta 
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 vista à recuperação, tão rápida quanto possível, da funcionalidade e 
autonomia, com retorno à vida socioprofissional.  

 

Importância do exercício físico 

São hoje conhecidas várias doenças que se associam ao sedentarismo: doenças 
cardiovasculares e cerebrovasculares, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
osteoporose, obesidade e alguns tipos de cancro (cólon, mama)6. 

Na sociedade actual, as novas tecnologias e os incentivos económicos tendem a 
desencorajar a actividade física: as tecnologias porque reduzem a energia necessária 
para realizar as actividades da vida diária; os incentivos económicos porque se paga 
habitualmente mais pelo trabalho sedentário do que pelo trabalho activo.  

Em contrapartida, existe uma evidência inquestionável dos benefícios para a saúde, 
obtidos com a prática regular de actividade física: redução da mortalidade global, 
redução da mortalidade cardiovascular, redução da mortalidade associada a cancro do 
cólon, da próstata ou da mama, prevenção de doença coronária, hipertensão arterial, 
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obesidade, diabetes mellitus e osteoporose7. As sociedades científicas publicam 
regularmente as actividades físicas aconselhadas para todas as idades com vista à 
promoção da saúde e prevenção das doenças8. 

No âmbito da Reabilitação Respiratória, o treino de exercício é um componente 
essencial, com benefícios comprovados na melhoria da tolerância ao esforço, com 
maior autonomia nas actividades da vida diária, maior participação socioprofissional, 
redução da dispneia, redução da ansiedade e depressão, melhoria da qualidade de 
vida, redução do número de internamentos e da mortalidade9,10. 

O treino de exercício aeróbio (exemplo: em bicicleta ou tapete rolante) permite um 
ganho de endurance, ou seja, uma maior resistência à fadiga, nas actividades que 
envolvem exercícios mais prolongados, como por exemplo, sair de casa para fazer 
uma caminhada. O treino de força dos membros superiores e inferiores permite obter 
benefícios nas actividades diárias que requerem o uso da força (exemplo: ir às 
compras, carregar pesos).  

Os centros de reabilitação que possuem meios de avaliação e de monitorização dos 
doentes sob treino de exercício podem realizar programas mais intensivos, que 
promovem também maiores benefícios para a saúde. Contudo, o exercício de 
moderada intensidade, de baixo risco, pode ser realizado em outros contextos, até no 
domicílio do doente, pois não exige grande complexidade de meios. 

Após terminarem os programas de treino de exercício, os doentes devem manter 
actividade física regular, sob pena de perderem todos os benefícios ganhos com a 
reabilitação, já que a suspensão do exercício conduz ao descondicionamento físico, 
com retorno às queixas de cansaço e dispneia de esforço. A manutenção de actividade 
física regular vai depender de uma boa motivação do doente, bem como da 
organização nas comunidades locais (juntas de freguesia, câmaras municipais) de 
actividades físicas dirigidas à população (exemplo, desporto para idosos, dança, 
caminhadas). 

Os doentes com menor limitação deverão integrar os ginásios, ou actividades como a 
hidroginástica ou a natação, de acordo com as suas preferências. O mesmo não poderá 
acontecer com os doentes mais graves, por exemplo, sob oxigenoterapia. Mesmo 
assim, estes doentes devem manter-se fisicamente activos, através de caminhadas 
diárias, o que podem fazer, utilizando dispositivos portáteis de oxigénio. 

A mudança de estilo de vida deve ser uma decisão para toda a vida: deixar de fumar e 
manter-se fisicamente activo a maior parte dos dias da semana, são duas atitudes com 
grandes benefícios na história natural das doenças respiratórias crónicas.  

Eis alguns dos conselhos que se podem dar aos doentes: “Deixe o carro em casa ou 
estacionado mais longe do lugar para onde se dirige, ande mais a pé (passada rápida) 
ou de bicicleta, suba as escadas, evite os elevadores, passeie o cão, etc. Procure 
conselho médico para melhor escolher a actividade física que se adeqúe à sua situação 
clínica e que não represente risco para a sua saúde”. 
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A implementação e generalização dos programas de reabilitação respiratória irão 
promover 

 melhor qualidade de vida dos doentes crónicos,  

 maior autonomia e funcionalidade e 

 redução dos internamentos, com  

 menores custos para os doentes, famílias e sociedade. 
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Refira-se ainda neste área a  importância do protocolo estabelecido entre a FPP e a 
Linde Saúde, que abordamos no capítulo do relatório de Atividades da Fundação. 

Existem projetos duma maior intervenção da FPP nesta área que procuraremos 
começar a desenvolver em 2015. 

 

Outro ponto que temos salientado é a carência gritante dados espirométricos 
essenciais ao diagnostico e acompanhamento dos doentes com DPOC. Mais uma vez 
esta carência gritante reforça a necessidade urgente da rápida implementação e pleno 
funcionamento da rede nacional de Espirometria. Algo se tem feito nesse sentido, mas 
ainda há necessidade de muito ser feito nesta área. 

Temos repetidamente chamado a atenção para esta carência, mas a necessidade de a 
colmatar ainda não foi entendida pelos decisores das políticas de saúde. 

De facto apenas  8,7% dos utentes com o diagnóstico de DPOC, terem o diagnóstico 
confirmado por Espirometria é uma realidade chocante e que deveria ser considerada 
inadmissível. 

 

Quadro VIII – Utentes dos Centros de Saúde com o diagnóstico de DPOC, 
confirmado por espirometria 
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Quadro IX – Distribuição da mortalidade por Doenças Crónicas por Mês 

 

 

A mortalidade por Doenças crónicas das vias aéreas é muito superior nos 
meses de inverno, claramente na sequência das exacerbações causadas 
pelas infeções respiratórias, muitas de origem viral (coincidência com os 
picos da gripe), reforçando a importância da vacinaçã 
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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. 

Vejamos alguns indicadores e dados estatísticos mais recentes, começando 
pela evolução dos internamentos hospitalares em 2013. 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	  por	  Asma	  em	  Portugal	  –	  11	  anos	  

	  

 

Este Quadro demonstra que, embora o número de internamentos seja 
relativamente baixo, a verdade é que não tem diminuído ao longo deste 
período, tendo oscilações que atingem os picos máximos em 2007 e 2012. 
Entre 2004 e 2013 verificou-se um aumento de 50,3%. Este dado indicia que 
o controle da doença em ambulatório ainda não terá atingido o patamar 
desejável. 

0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  



	  

 
140            10 Relatório do ONDR 

Dado favorável é o facto da mortalidade nos doentes internados por asma ser 
baixa e ter vindo a reduzir-se ao longo do período (- 40%), o que poderá ser 
interpretado como a prestação de cuidados de qualidade nos doentes 
internados. 

 

Quadro II – Evolução das taxas de mortalidade nos doentes internados 
por Asma 

 

 

Quadro III – Internamentos por Asma em 2013, por grupo etário 
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O Quadro III  torna bem evidente que a maioria dos casos que necessitam de 
internamento ocorrem nas crianças e nos jovens (43,2%), sublinhando a 
gravidade da doença nesses grupos etários. 

Outro dado relevante, que confirma que a doença atinge mais o sexo 
feminino do que o masculino (ao contrário da DPOC), está expresso no 
Quadro IV. 

 

Quadro IV – Internamentos por Asma, por sexo – 2013 

 

 

Todavia, parece haver tendência para que essa diferença se vá atenuando. 
De facto em 2004 e 2005 o número de internamentos no sexo feminino foi 
mais do dobro de que no masculino, ao passo que em 2013 a diferença não 
chegou aos 40%. Esta atenuação da tendência de diferença entre os dois 
sexos tem-se vindo a verificar a partir de 2006. 

O Quadro V mostra a distribuição dos internamentos por Asma considerando 
dois momentos diferentes 2004 e 2013. Verifica-se em todas as Regiões, 
excepto no Algarve, um aumento significativo dos internamentos por asma: 
97,9% no Alentejo, 31,6% em Lisboa e Vale do Tejo, 34,5% na Região Centro 
e 80,8% na Região Norte. 

É mais um indicador da tendência crescente desta patologia na população 
portuguesa. 

Se consideramos a taxa de internamentos por 100.000 habitantes verificamos 
que há uma relativa homogeneidade nas diferentes Regiões com um valor 

0	  

200	  

400	  

600	  

800	  

1000	  

1200	  

1400	  

1600	  

1800	  

2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

masculino	  

feminino	  



	  

 
142            10 Relatório do ONDR 

mínimo no Alentejo de 0,12/100.000 e máximo na Região Centro de 0,31/ 
100.000. No Algarve a taxa foi de 0,29, em Lisboa e Vale do Tejo de 0,28 e na 
Região Norte de 0,22. 

 

Quadro V – Internamentos por Asma, por Região de Saúde em 2004 e 
2013 

 

 

Quadro VI – Doentes internados por Asma submetidos a ventilação 
mecânica 
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A necessidade de ventilar os doentes significa maior gravidade da doença. 
Na Asma, a percentagem de doentes que necessitam de ser ventilados é 
relativamente pequena, indo de 4,6% em 2004 a 6,8% em 2012. A 
observação do quadro VI parece mostrar uma acentuada subida a partir de 
2010, particularmente nítida em 2011 e 2012. Este período coincide com o 
auge da crise  económica e financeira do país. Estarão as duas realidades 
correlacionadas? 

A Asma é outra doença em que há indicadores claros de um subdiagnóstico. 
A melhoria da situação passa, necessariamente, pelo empenhamento da 
Medicina Geral e Familiar. No quadro VII mostram-se dados publicados no 
Relatório da Programa Nacional para as Doenças Respiratórias, publicado no 
início do ano pela DGS. 

 

Quadro VII – Utentes com Asma registados nos Centros de Saúde 

 

 

Aqui pode constatar-se uma evolução positiva do número de utentes 
registados, que totalizavam, em 2013, os 203.774 em Portugal Continental, 
ainda longe do número espectável face á prevalência estimada da doença no 
país. 

Há uma aparente heterogeneidade regional com maior número de registos na 
Região Norte. Todavia, se considerarmos a taxa de casos registados por 
100.000 habitantes verificamos uma maior taxa na Região Norte 
(22,1/100.000), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (20,1/ 100.000), Região 
centro (15,5/ 100.000), Alentejo, Algarve (14,1/ 100.000) e Alentejo ( 13,8/ 
100.000). 
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Como doença crónica, a Asma tem impacto na qualidade de vida traduzida 
nos anos de vida perdidos, ajustados ao grau de incapacidade (DALYS). Em 
2010 estimam-se os valores de DALYS por Asma em 463,8 anos. De positivo 
é o facto desse valor ser inferior em 16,7% ao registado em 1990 (556,9). 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

D – Insuficiência Respiratória em Doentes Internados. 

 

 

 

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. 

 

Quadro I – Evolução dos internamentos hospitalares com insuficiência 
respiratória. 

 

 

Existe, pois, um aumento significativo do número de casos no período 
(+63,4%), parecendo haver uma aceleração da subida a partir de 2011, mais 
uma vez coincidindo com o auge da crise que o país tem vindo a atravessar. 
Esta subida significa uma maior gravidade das situações nos doentes 
internados. 
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Quadro II – Evolução dos internamentos, doentes ventilados e falecidos 

 

 

O Quadro II é bem demonstrativo da gravidade destas situações. Constante 
subida ao longo do período do número de casos, do número de doentes que 
têm de ser submetidos a ventilação mecânica e do número de óbitos, com 
uma subida dos três parâmetros mais acentuada a partir de 2011. 

Saliente-se que em 2013 foram ventilados 35,8% dos doentes com 
insuficiência respiratória e que essa percentagem tinha sido, em 2004, de 
19,8%, reforçando a ideia dum progressivo aumento da gravidade das 
situações. 

São situações com elevadas taxas de mortalidade: 25,9% em 2013 e 25,4% 
em 2004, não havendo pois progresso neste parâmetro. 

Nos doentes com insuficiência respiratória que têm de ser ventilados o 
prognóstico é ainda pior. Em 2013 faleceram 32,7% dos doentes e em 2004 
essa percentagem foi de 38,8%. Parece pois ter havido algum progresso 
neste indicador. 

No Quadro III  mostra-se a distribuição por sexos e a sua evolução ao longo 
dos anos. Há um ligeiro predomínio de incidência no sexo masculino, mas 
que parece ter vindo a atenuar-se nos últimos três anos. Mais 10,1% no sexo 
masculino em 2013 e mais 28,1% em 2004. 
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Quadro III – Insuficiência respiratória em doentes internados, por sexo 

 

  

Quadro IV – Insuficiência Respiratória em Doentes internados, por 
Região de Saúde 

 

No quadro IV constata-se uma aparente variação regional com maior número 
de casos nas Regiões de Lisboa e  Vale do Tejo e Norte, sendo a subida mais 
acentuada na Região do Algarve onde subiu 3,8 vezes entre 2004 e 2013, 
tendo subido 2,1 vezes no Alentejo e 1,6 vezes nas restantes Regiões. 
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Quadro V – Insuficiência Respiratória em Doentes internados, por 
Região de Saúde: taxas por 100.000 habitantes 

 

 

Considerando as taxas por 100.000 habitantes, as maiores taxas em 2013 
encontraram-se na Região Centro (4,3) e Lisboa e Vale do Tejo (3,99) e a 
mais baixa no Alentejo (1,4). A maior subida entre 2004 e 2013 verificou-se 
no Algarve, onde a taxa por 100.000 habitantes triplicou. 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

E – Fibroses Pulmonares 

 

 

 

Como tínhamos referido no Relatório de 2013, 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. 

 

Quadro I – Evolução dos internamentos por fibrose pulmonar – 10 anos 

 

 

Como na maioria das doenças respiratórias, há uma clara subida do número 
de internamentos por fibrose pulmonar, a partir de 2010. É urgente estudar 
este fenómeno, procurando caracterizar os fatores condicionantes. 
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Em 2013, os internamentos por fibrose foram a 4ª causa a seguir às 
pneumonias, cancro e DPOC. Tinham sido a 6ª causa, em 2004. Entre 2004 
e 2013, houve uma subida de 70,3%. 

 

Quadro II – Evolução dos internamentos por fibrose pulmonar, por 
Região de Saúde 

 

 

Neste Quadro, podemos verificar que os internamentos, em número absoluto, 
subiram neste período, em todas as Regiões, excepto no Centro. A subida foi 
particularmente expressiva na Região Norte, onde o número de 
internamentos duplicou nesse intervalo de tempo. É mais uma realidade a 
necessitar de ser avaliada, na procura de razões justificativas. 

O Quadro III, que mostra as taxas de internamento por 100.000 habitantes, 
confirma a heterogeneidade da distribuição de casos nas diversas Regiões 
de Saúde. 

As taxas mais baixas encontram-se nas Regiões do Alentejo e Algarve e as 
mais altas no Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Centro. É notável o aumento da 
taxa verificado na Região Norte, entre 2004 e 2013, em contraponto com a 
relativa estabilização no Alentejo e na Região Centro. 
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Quadro III – Evolução das taxas de internamento por fibrose pulmonar, 
por 100.000 habitantes, por Região de Saúde 

 

 

Quadro IV – Percentagem dos doentes com fibrose pulmonar submetidos a  
ventilação mecânica 
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Mais uma vez fica patente grande heterogeneidade regional e evolução algo 
errática, neste período, dos doentes que tiveram de ser submetidos a 
ventilação mecânica. Tal poderá ser explicado, em parte, pela grande 
variedade das situações que cabem na designação “fibrose pulmonar”. 

Cabem também nela as fibroses pulmonares idiopáticas, situação grave, de 
caráter progressivo, levando á insuficiência respiratória, incapacitante para 
uma qualidade de vida aceitável e terminando, muitas vezes, na indicação 
para transplante pulmonar. 

Até agora as terapêuticas médicas – corticosteróides, citostáticos – eram de 
pouca eficácia. Surgiram recentemente fármacos, já aprovados pelas 
agências de medicamentos americanas e europeias, e disponíveis em 
Portugal, que parecem capazes de interferir e frenar os mecanismos que 
levam  à fibrose, abrindo novas esperanças para estes doentes. 

Entre eles, temos o nintedanib, que é uma  molécula inibidora de tirosina-
cinase e  que tem como alvo os receptores de factores de crescimento, os 
quais surgem envolvidos no mecanismo, quando a fibrose pulmonar ocorre. 
Mais importante, o nintedanib inibe o receptor de factor de crescimento 
derivado das plaquetas (PDGFR),  o receptor de factor de crescimento dos 
fibroblastos (FGFR) e o receptor de factor de crescimento vascular endotelial 
(VEGFR).Os resultados da fase III dos ensaios clínicos INPULSIS®, os quais 
envolveram 1.066 doentes de 24 países, demonstraram que o nintedanib 
(150 mg, 2 vezes dia) retarda a progressão da doença, reduzindo a taxa 
anual do declínio da função pulmonar em 50% e demonstrou uma redução 
significativa de risco de exacerbações em 68%. 

Outro destes novos fármacos é a perfenidona que atua diminuindo a 
produção de fatores de crescimento e procolageneos, importantes na 
fisiopatologia da fibrose pulmonar. 

Esperemos que a prática clínica venha confirmar a eficácia destes novos 
tratamentos, que deverão ser usados por quem tem experiência no 
tratamento destes doentes. 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

F – Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono 

 

 

 

 

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 abordem 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 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%. 

A recente implementação da prescrição electrónica de cuidados respiratórios 
domiciliários certamente que permitirá chegar a um melhor conhecimento da 
situação, dado que as formas graves e moderadamente graves de SAOS 
estarão certamente a fazer ventilação domiciliária não invasiva. 

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. 
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O Quadro seguinte é extraído do Relatório de Análise do Programa Nacional 
de Prescrição Electrónica de Cuidados Respiratórios, de 2014, da DGS e os 
dados reportam ao mês de Abril: 

 

 

Neste Quadro fica bem patente o peso da ventiloterapia domiciliária, que 
espelha, por sua vez, o peso do SAOS nos cuidados respiratórios 
domiciliários. 

Destes dados, tendo em conta que o SAOS está subdiagnosticado e que, 
certamente, muitos doentes não estão a fazer a ventiloterapia de que 
necessitariam, é espectável que a prevalência em Portugal se situe entre  os 
2% e os 2,5%. Existirão, pois, cerca de 250.000 doentes em Portugal. 

Recentemente, o Programa Nacional das Doenças Respiratórias publicou um 
estudo da Rede de Médicos Sentinela de que se transcrevem, no Quadro 2, 
alguns dados relevantes. 

Colaboraram 29 médicos cobrindo uma população de 46.685 utentes.  

Nessa população tinham o diagnóstico de SAOS 311 doentes, o que 
significava uma prevalência de 0,67%. 

A doença é, neste grupo, mais prevalente no sexo masculino do que no 
feminino, sobretudo na classe com mais de 25 anos. Neste grupo a 
percentagem é de 1,47% nos homens e de 0,39% nas mulheres. 

Estes números são claramente inferiores à prevalência esperada, o que 
poderá ser um indicador que confirme o subdiagnóstico.  

Nesse estudo, no  Quadro 3,  fica patente a frequência da associação do 
SAOS com outras patologias, especialmente a obesidade e a hipertensão 
arterial, refletindo a gravidade da situação, a necessidade da abordagem 
multidisciplinar destes doentes e a premência do tratamento destes doentes. 
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Quadro 3 – Patologias associadas em doentes com SAOS 
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III Capítulo – Doenças respiratórias não transmissíveis 

G – Cancro do Pulmão 

 

 

 

 

O Cancro do Pulmão é uma neoplasia muito frequente em Portugal. Segundo 
dados do Registo Oncológico Nacional, de 2013, é o 4º tumor maligno mais 
frequente (Quadro I) 

 

Quadro I – Taxas de incidência dos 10 tumores malignos mais 
frequentes em Portugal 

 
 

Todavia os dados do Quadro II indicam que incidência de tumores malignos 
da traqueia, brônquios e pulmão é baixa em Portugal, quando comparada 
com os restantes países europeus, segundo dados da OMS. 

Note-se que os dados para Portugal reportam a 2007, mas cremos que a 
situação se terá mantido. Portugal é um país de baixa incidência de cancro 
do pulmão. 

Contudo, isto não significa que o problema do cancro do pulmão seja menor 
entre nós. Nos quadros seguintes e no texto do Dr. Fernando Barata 
podemos constatar que é um tumor de elevada mortalidade, com taxas de 
incidência crescentes na mulher e motivando um elevado número de 
internamentos. 
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Doença fortemente ligada aos hábitos tabágicos impõe, pela sua gravidade, 
que sejam tomadas medidas cada vez mais  eficazes de combate ao 
tabagismo, sobretudo procurando afastar os jovens de se iniciarem no 
consumo de tabaco. 

Claro que existem outros agentes cancerígenos, ainda que com efeitos 
menos marcados, que também urge combater. Tudo o que promova a 
melhoria da qualidade do ar que respiramos terá um papel importante na 
prevenção desta doença. 

 

Quadro II – Taxas de incidência de tumores malignos da Traqueia, 
brônquios e pulmão em Portugal e na Europa 
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Saliente-se que na maioria dos países em que há registos, as taxas de 
incidência têm aumentado entre 2007 e 2011. Claro que é nos países com 
maior número de fumadores que as taxas de incidência de cancros das vias 
respiratórias são mais elevadas. 

Indicador relevante da gravidade do cancro do pulmão é a pesada 
mortalidade que acarreta, como se pode verificar no Quadro III 

Quadro III – Mortalidade pelos 10 tumores mais frequentes em Portugal 

 

Este gráfico é bem elucidativo. O cancro do pulmão é o tumor maligno que 
mais óbitos causa em Portugal (24% de todos os óbitos por tumores 
malignos). 

 

Quadro IV – Evolução da mortalidade por tumor maligno da traqueia, 
brônquios e pulmão 
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Neste Quadro verificamos um aumento da mortalidade em cinco anos de 
9,9%. Esta tendência manteve-se em 2012, ano em que se registaram 4012 
óbitos (inclui tumores da laringe) e acentuou- se em 2013, quando se 
verificaram 4.336 óbitos poe esta patologia, o que significa um aumento de 
35,7% em relação a 2007.  

Outro indicador importante é o aumento crescente do número de 
internamentos que se tem vindo a verificar. 

 

Quadro V – Evolução dos internamentos por cancro da traqueia,   
brônquios e pulmão 

 

 

Neste Quadro nota-se uma tendência crescente de internamentos por 
tumores malignos das vias aéreas, registando-se uma subida  mais 
acentuada a partir de 2011, como se verifica em praticamente todas as 
doenças respiratórias. É um dado a observar com atenção, para o qual 
deverão ser procuradas explicações. 

Segue-se uma analise do Dr. Fernando Barata sobre a situação atual do 
cancro do pulmão em Portugal, que dá excelentes pistas para abordagem do 
problema. 
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CANCRO DO PULMÃO  

Fernando Barata 

Fundação Portuguesa do Pulmão - 2014 

 

EPIDEMIOLOGIA 

Dentro de alguns anos a mortalidade por cancro do pulmão na mulher 
ultrapassará a mortalidade por cancro da mama. Esta nova realidade – 
primeira causa de morte por doença oncológica na mulher - anunciada em 
duas avaliações epidemiológicas de 2014, confirma a tendência verificada 
nos últimos anos – estabilidade e até discreta diminuição da incidência e 
mortalidade por cancro do pulmão no homem versus progressivo aumento da 
incidência e mortalidade na mulher.  

Principal responsável por este lugar no topo – aumento dos hábitos tabágicos 
na mulher.  

Na União Europeia, nos últimos cinco anos, passamos de 73.727 mortes em 
2009 na mulher por cancro do pulmão, para 84.500 em 2014. Passámos de 
13,06 por 100.000 mulheres em 2009 para 14,07 por 100.000 mulheres em 
2014.  

No homem, uma tendência decrescente é assumida. Deixámos os 50 por 
100.000 habitantes de meados dos anos 1980 para 36 por 100.000 
habitantes em 2014. Continua a ocupar um destacado primeiro lugar pelo que 
todos devemos manter e reforçar quer a nível publico ou privado, a nossa luta 
no objetivo de uma progressiva diminuição do número de novos casos de 
cancro do pulmão. 

Em Portugal, segundo o Registo Oncológico Nacional de 2009, a taxa de 
incidência bruta foi de 33,6/100.000 habitantes, sendo de 54,2 no homem e 
de 14,6 na mulher, apontando portanto para 3.360 novos casos por ano. 
Segundo registos europeus a taxa de incidência bruta estimada para Portugal 
em 2014 foi de 38,8/100.000 habitantes o vem de encontro aos previsíveis 
4.000 novos casos a diagnosticar em 2015.  

O cancro do pulmão é a neoplasia que maior número de óbitos ocasiona, 
sendo a maior responsável pela mortalidade prematura. De acordo com o 
Instituto Nacional de Estatística em 2014, o cancro do pulmão foi a segunda 
causa responsável por anos de vida perdidos com 19.548 anos potenciais de 
vida perdida, claramente superior a outras neoplasias como a do cólon com 
11.478 ou a do estômago com 10.093 anos potenciais de vida perdidos.  

Segundo o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, da Direção 
Geral de Saúde, a taxa de mortalidade padronizada foi de 32,2 por 100.000 
habitantes em 2009 e de 34,5 por 100.000 habitantes em 2012.  
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Estas taxas de mortalidade variam entre as várias regiões nacionais. Quando 
expressas por 100.000 habitantes as taxas de mortalidade padronizada é de 
44,2 na ARS Norte; 28,3 na ARS Centro; 42,6 na ARS LVT; 45,6 na ARS 
Alentejo e 47,9 na ARS Algarve. Se olharmos para as taxas de mortalidade 
precoce padronizadas (< 65 anos) são de 21,5 na ARS Norte; 14,7 na ARS 
Centro; 21,4 na ARS LVT; 20,9 na ARS Alentejo e 28,0 na ARS Algarve.  

A carga assistencial em internamento, relacionada com doenças oncológicas, 
tem aumentado regularmente, de acordo com o aumento de incidência. O 
número de internamentos por cancro do pulmão aumentou de 5.062 em 
2009, para 5.479 em 2013. A média de dias de internamento situa-se nos 
14,66 dias.  

A Pneumologia desempenha um papel basilar no diagnóstico precoce e 
tratamento do cancro do pulmão. Presentemente em Portugal, para além do 
diagnostico, a Pneumologia responsabiliza-se diretamente pelo tratamento de 
mais de 90% desta patologia, bem como pelas complicações de índole 
respiratória caraterísticas desta neoplasia.  

RASTREIO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

Na abordagem global desta patologia, integramos habitualmente o rastreio, o 
diagnóstico precoce face a sintomas e sinais e a terapêutica.  

No rastreio, assistimos no início desta década à demonstração da tomografia 
computorizada de baixa dose, versus a radiografia do tórax, na diminuição da 
mortalidade por cancro do pulmão em mais de 20%. Estudo positivo e 
promissor, presumivelmente de aplicação imediata em países muito ricos, 
necessita para uma aplicação em base populacional da mediana dos países 
em vias de desenvolvimento de estudos complementares com objetivo de 
melhor definir a população a rastrear, frequência do rastreio, metodologia 
investigacional entre outros parâmetros. À semelhança de outras patologias 
oncológicas para as quais existe rastreio, os resultados irão traduzir uma 
diminuição da mortalidade.  

O estudo base com mais de 52 mil indivíduos, foi o estudo de custos mais 
elevados alguma vez realizado. Antes da sua implementação, ampla 
discussão nacional entre todos os organismos nacionais públicos e privados, 
é imprescindível para uma posterior decisão fundamentada à sua 
implementação. 

No diagnóstico já em meados do século passado conseguimos observar a 
árvore brônquica, identificar os sinais diretos ou indiretos de tumor, proceder 
a aspirados, escovados e biopsias das lesões suspeitas. Depois 
conseguimos desobstruir áreas atelectásicas, colocar próteses e controlar 
hemorragias.  

No final do século passado, demos passo gigante na imagiologia com a 
tomografia computorizada permitindo um mais correto estadiamento da 
extensão tumoral, do envolvimento ganglionar e da identificação de locais de 
metastização. No limiar do milénio descobrimos a tomografia por emissão de 
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positrões e associámos ao saber da lesão tumoral, o conhecer da sua 
atividade metabólica.  

No limiar do milénio demos passos importantes na abordagem diagnóstica do 
cancro do pulmão com as biópsias aspirativas transtorácicas com controlo de 
TC, as eco endoscopias brônquicas que nos permite visualizar e biopsar 
estruturas ganglionares justa traqueais, justa brônquicas ou peri esofágicas. A 
cirurgia surge com a vídeo cirurgia diagnóstica e muitas vezes terapêutica, 
reforçamos o papel das medastinoscopia e das mediastinotomias. Hoje 
temos um mapa completo da doença oncológica torácica pré consulta 
multidisciplinar de decisão terapêutica. Partilhámos com outras 
especialidades, em especial a anatomia patológica e a biologia molecular do 
saber mais específico capaz de nos orientar melhor a terapêutica.  

Na terapêutica, a cirurgia permanece a terapêutica angular com intenção 
curativa. Também aqui nos últimos anos a evolução surge com as 
abordagens torácicas terapêuticas vídeo assistidas para além das 
lobectomias com sleeve, as abordagens complexas do tumor do vértice e 
daqueles com invasão vascular mediastínica.  

Demos passos importantes na radioterapia devendo hoje ser efetuada em 
acelerador linear de alta energia com planeamento dosimétrico 
computorizado privilegiando soluções que diminuam a toxicidade associada 
ao tratamento e utilizando técnicas de irradiação em fase do ciclo respiratório 
ou técnicas de controle ativo da respiração.  

Se para os estádios precoces a cirurgia se mantem como a terapêutica de 
eleição, a radioterapia estereotácica, para os doentes sem indicação 
fisiológica cirúrgica, revela-se cada vez mais como eficaz, segura e com 
resultados promissores aos 3 e 5 anos, nas melhores séries sobreponíveis à 
terapêutica cirúrgica.  

A quimioterapia adjuvante ou a quimioterapia e radioterapia adjuvante 
mantem a sua indicação em especial para os doentes intervencionados em 
estádio patológico II ou IIIA. Controverso permanece a quimioterapia neo-
adjuvante. 

A administração de radioterapia e quimioterapia é feita quase totalmente em 
ambulatório (hospital de dia), sendo o número de sessões de radioterapia e 
quimioterapia em internamento quase residual.  

Para os doentes em estádio localmente avançado, não cirúrgico, a opção 
pela quimioterapia com a radioterapia concomitante após dois ciclos de 
indução, parece hoje associar os melhores resultados, tolerância e menor 
toxicidade precoce e tardia. Um correto estadiamento anatómico com recurso 
á PET/CT melhora significativamente os resultados globais, enquanto um 
completo estadiamento fisiológico se traduz em mais qualidade de vida.  

Durante anos e anos, a opção terapêutica disponível para o doente com 
cancro do pulmão, em fase avançada, baseava-se em quimioterapia – um 
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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. 

Felizmente, 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 específicas e os resultados iniciais conduziram-nos aos 24 
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) ou rearranjo no 
gene ALK (anaplastic lymphoma kinase). 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. Os resultados conduzem-nos aos primeiros 
passos de um velho sonho – tornar o cancro do pulmão, mesmo em fase 
avançada, numa doença crónica controlada por uma terapêutica prolongada. 
A translocação ALK estará presente em 4 a 7% dos casos. Também a recente 
aprovação de crizotinib para este rearranjo conduziu a melhores taxas de 
resposta, um duplicar da sobrevivência livre de progressão e da 
sobrevivência global. Mais recentemente fármacos como o ceritinib e o 
alectinib irão levar estes doentes a sobrevivências medianas que 
ultrapassarão os 36 meses.   

Tudo isto conduziu a um aumento significativo de consumo, em quantidade, 
de medicamentos citotóxicos e imuno moduladores, correspondendo as 
opções terapêuticas mais dirigidas. Também a quimioterapia oral sofreu um 
incremento significativo (2%), sendo este aumento particularmente notável no 
grupo dos inibidores de tirosina cinase (10%) e dos anticorpos monoclonais 
usados em oncologia (11%). 

Num futuro próximo e ainda no adenocarcinoma, novos marcadores 
moleculares como o ROS1, HER2, KRAS com prevalências muito díspares, 
aguardam resultados de fármacos em experiência e particularmente 
orientados para estes marcadores. Tal como ocorreu noutros tipos de 
doenças oncológicas, esperamos para 2020 que em mais de metade dos 
doentes com adenocarcinoma avançado a opção se faça, com base num 
marcador molecular, por uma terapêutica específica.  

Também para o carcinoma epidermoide ou escamoso, marcadores 
moleculares como o DD2, o P13KCA ou o mais promissor FGFR1 tenham, 
quando positivos, uma terapêutica dirigida.  
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Duas novas áreas terapêuticas, em diferentes fases de investigação, podem 
contribuir, administradas de modo concomitante ou sequencial, para melhorar 
os resultados globais. Referência obrigatória à terapêutica de manutenção e 
a imunoterapia.  

A terapêutica de manutenção com a continuação da administração de 
pemetrexedo para além dos quatro ciclos de indução com platínio e 
pemetrexedo, catapultou os resultados, na histologia não escamosa para os 
17 meses de sobrevivência global versus os dez meses clássicos. 
Excelentemente tolerado é hoje inquestionavelmente a terapêutica de eleição 
para o doente sem marcador molecular específico identificado.  

Referência agora à imunoterapia. Historicamente com limitada eficácia no 
cancro do pulmão, a recente descoberta de anticorpos bloqueadores da 
escassa resposta imunológica face ao tumor conduziu à estimulação da 
resposta celular e humoral via hiperatividade dos linfocitos T e B. Os 
resultados obtidos no melanoma foram animadores e conduziram à sua 
aprovação para esta doença oncológica. Decorrem múltiplos estudos de fase 
III no cancro do pulmão, em que Portugal participa ativamente, procurando 
demonstrar significativos resultados na sobrevivência livre de progressão e 
na sobrevivência global com a imunoterapia isolada ou associada à 
quimioterapia. 

Terapêuticas biológicas, manutenção e imunoterapia – três 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, temos hoje e esperamos mais para os próximos anos. Mais vida com 
controlo dos sintomas e excelente qualidade de vida.  

ENSAIOS CLINICOS E TERAPÊUTICAS INOVADORAS 

Muitos centros de Pneumologia Oncológica tem um longo historial e uma 
larga experiencia na colaboração em ensaios clínicos, quer da iniciativa de 
grupos de estudos, universidade, sociedades científicas e muito em especial 
da indústria farmacêutica.  

Os Ensaios Clínicos são uma metodologia de investigação criada com o 
objetivo de testar, de uma forma científica, coerente e com pressupostos 
reconhecidos por todos, os novos tratamentos, os exames de diagnóstico, os 
rastreios, praticamente todas as intervenções médicas atuais. 

A nossa participação tem sido concentrada em ensaios de fase II, III e IV.  

Os Ensaios de fase II permitem avaliar se o medicamento é ativo no 
tratamento da doença oncológica específica em estudo. Os estudos de fase 
III tem como objetivo saber se o tratamento novo é melhor que o utilizado 
classicamente. São habitualmente estudos com centenas de doentes e 
múltiplos centros a nível internacional e nacional. Os ensaios de fase IV, com 
vários milhares de doentes pretendem manter a vigilância sobre o 
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medicamento já em uso. São de importância vital na identificação de efeitos 
menos frequentes, não identificados em fases anteriores.  

Nos últimos anos temos assistido a uma redução preocupante no número de 
ensaios clínicos realizados. Assistimos a uma perda de competitividade 
progressiva. Além dos efeitos económicos, diretos e indiretos, de que o país 
abdica, a tendência de redução de ensaios clínicos impede a melhoria dos 
cuidados assistenciais, a organização das unidades de saúde, o acesso 
precoce a medicamentos inovadores e a promoção de metodologias de 
investigação. 

Portugal e os Serviços de Pneumologia possuem uma excelente capacidade 
científica nas suas instituições de saúde e investigação, bem como 
profissionais competentes. Nos ensaios da iniciativa da Industria 
Farmacêutica, devido a entraves administrativos que burocratizam processos 
que outros países conseguiram agilizar sem pôr em causa a segurança dos 
doentes, perde todos os anos capacidade de atrair um investimento precioso 
e fundamental para o desenvolvimento da sua competitividade.  

Segundo um relatório recente da OCDE, Portugal é o pior de entre 20 
países da organização sobre o acesso da população a medicamentos 
inovadores comparticipados. De 257 medicamentos submetidos a 
autorização de introdução no mercado, entre Janeiro de 2009 e Novembro de 
2014 apenas 9% ficaram acessíveis e comparticipados para os cidadãos. 
Ainda, segundo este estudo, os portugueses esperam, em média, mais de 
ano e meio para poderem aceder a novos medicamentos comparticipados 
pelo Estado. A demora parece resultar de um somatório de situações em que 
o estudo de avaliação económica, a comissão de farmácia e terapêutica e 
barreiras administrativas tal como a interrupção de tempo, cada vez que a 
entidade reguladora solicita informação ao titular da autorização de 
introdução no mercado.  

Esperemos que estes dois processos possam ser agilizados em tempo breve. 
Tal dará ao doente nacional a possibilidade de ser tratado em tempo útil e 
com o ou os fármacos que a ciência médica e as autoridades responsáveis 
de saúde recomendam. Hoje, praticamente todos os centros que 
diagnosticam e tratam cancro do pulmão em Portugal o fazem segundo 
normas de orientação clinica elaborados por peritos das várias áreas de 
intervenção na oncologia torácica, e publicadas como normas de orientação 
pela Direção Geral da Saúde.  

A abordagem a esta patologia de incidência crescente tem de ser marcada 
pela esperança pois com o recurso a todas as terapêuticas hoje disponíveis 
podemos dar a estes doentes mais vida com qualidade de vida, podemos 
procurar em muitos transformar esta patologia oncológica aguda numa 
patologia crónica controlável.  
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IV CAPÍTULO 

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 

 

 

 

Na abordagem deste tema, seguiremos os dados da DGS apresentados no 
dia 24 de Março, pela Professora Raquel Duarte, aos quais procuraremos 
acrescentar alguns comentários que nos pareçam pertinentes. Recomenda-
se, para análise da situação da tuberculose em Portugal, a consulta dos 
Relatórios disponibilizados no site da DGS. 

Quadro I – Casos de tuberculose notificados em 2013 na Europa 

 

Fonte DGS, Programa  Nacional para a Infecção VIH – SIDA e Tuberculose 

 

O Quadro acima indica que a tuberculose, em 2013, continua a ser um 
problema na  Europa e que esse problema era particularmente pertinente em 
Portugal, uma vez que a incidência nos colocava, ainda, entre os países de 
média incidência, uma vez que ultrapassava os 20 casos por 100.000 
habitantes. 

Há anos que se perseguia o objectivo de baixarmos para taxas de incidência 
inferiores aos 20 novos casos por 100.000 habitantes, colocando-nos ao lado 
dos restantes países da Europa Ocidental, como países de baixa incidência. 



	  

 
172            10 Relatório do ONDR 

A relevância de alcançarmos esta meta, reside no facto de, à medida que se 
reduzem os doentes com doença ativa, diminuírem as fontes potenciais de 
contágio na população e, por isso, a curva epidemiológica da doenças tender, 
por si, a decrescer. 

Os dados provisórios, revelados no dia 24 de Março de 2015, indicam que 
essa meta terá sido alcançada em 2014, o que constitui um marco muito 
importante nalLuta contra a tuberculose em Portugal. 

 

Quadro II – Evolução das taxas de incidência da tuberculose 

 

Fonte DGS, Programa  Nacional para a Infecção VIH – SIDA e Tuberculose 

 

Quadro III – Taxas de incidência assumindo um atraso de notificação 
semelhante ao verificado em 2013 

 

Fonte DGS, Programa  Nacional para a Infecção VIH – SIDA e Tuberculose 
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É conhecido que existe sempre algum atraso nas notificações e que, por isso, 
os números têm de ser entendidos como provisórios. O Quadro III mostra 
que, mesmo corrigindo esses números, tendo por base o sucedido em 2013, 
ficaremos abaixo dos 20 novos casos por 100.000 habitantes. 

É um excelente resultado, mas que não deve fazer esquecer outras 
realidades, de grande importância, no combate à doença. De facto, a 
distribuição da incidência da tuberculose é muito heterogénea ao longo do 
país, como se pode verificar no Quadro IV. Muitas regiões já são regiões de 
baixa incidência, enquanto que outras, como Lisboa, Porto, Setúbal e Faro, 
ainda estão muito acima para alcançar essa meta. Haverá, pois, que 
desenhar estratégias adequadas a cada região. 

 

Quadro IV – Evolução da incidência da tuberculose por ano e região 

 

 

Fonte DGS, Programa  Nacional para a Infecção VIH – SIDA e Tuberculose 

 

Esta realidade é particularmente evidente nos grandes centros urbanos de 
Lisboa e Porto, onde a incidência por tuberculose continua ser alta, ainda que 
a descida que se tem verificado ao longo dos anos, seja superior à das 
restantes regiões. 
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Saliente-se que, em 2014, pela primeira vez, a incidência no Porto, foi inferior 
à de Lisboa. É um indicador a ter em atenção e a merecer análise atenta, 
para afastar ou confirmar um eventual enfraquecimento do dispositivo de 
combate à doença, em Lisboa. 

 

Quadro V – Evolução da incidência da tuberculose nas grandes cidades 

 

Fonte DGS, Programa  Nacional para a Infecção VIH – SIDA e Tuberculose 

 

Quadro VI – Distribuição etária dos casos de tuberculose 

 

Fonte DGS, Programa  Nacional para a Infecção VIH – SIDA e Tuberculose 
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O Quadro VI dá-nos outro indicador favorável sobre a situação da 
tuberculose em Portugal. Tem-se assistido a um progressivo desvio da curva 
para a direita. Isto é, a tuberculose aparece em grupos etários cada vez mais 
elevados. Esta realidade indica que se trata dum progressivo predomínio de 
pessoas infetadas há muitos anos e que só mais tarde vêm a desenvolver a 
doença. Isto significa que foram infetadas em épocas em que a incidência da 
tuberculose era muito mais elevada. Inversamente, a tuberculose infantil é 
cada vez mais rara. 

 

Quadro VII – Incidência de tuberculose na população residente em 
Portugal, nascida no estrangeiro 

 

Fonte DGS, Programa  Nacional para a Infecção VIH – SIDA e Tuberculose 

 

À medida que a incidência da tuberculose desce num determinado país, 
começa a haver tendência para que um número significativo de casos ocorra 
em pessoas oriundas de países de alta incidência, onde facilmente poderão 
ter sido infetados, vindo a desenvolver doença já noutros países que os 
acolheram. Não esquecer que entre o momento da infeção pelo bacilo da 
tuberculose e a eclosão da doença podem decorrer décadas. 

Em 2013, nos países da UE/EEA, a percentagem média de novos casos que 
ocorreram em residentes oriundos de outros países foi de 28,0%, variando 
entre 0,3 e 94,7%. 

O Quadro VII demostra que o problema também se põe entre nós. De facto, a 
incidência de tuberculose em estrangeiros residentes em Portugal é mais de 
4 vezes superior à média nacional.  
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Impõe-se, pois, o desenvolvimento de estratégias conducentes a minimizar o 
problema, facilitadoras do rastreio, diagnóstico precoce e tratamento de 
casos confirmados nesses grupos populacionais. Esta deve ser a via e não a 
ostracização dessas populações. 

Outras populações em risco acrescido de contrair tuberculose são as dos 
institucionalizados e dos encarcerados. No Quadro VIII está apontado o que 
sucede em Portugal: 

 

Quadro VIII – Incidência da Tuberculose na população prisional 

 

Fonte DGS, Programa  Nacional para a Infecção VIH – SIDA e Tuberculose 

 

 

São números verdadeiramente preocupantes que impõem tomada de 
medidas específicas que permitam rastrear essa população, repetidamente, 
por forma a minimizar o problema que, obviamente, ultrapassa os muros das 
prisões e se repercute em toda a sociedade. 

Um problema emergente, a nível mundial, é o da tuberculose multirresistente. 
Como é conhecido, essas formas de tuberculose podem revestir a forma de 
tuberculoses extensivamente multirresistentes, isto é, formas para as quais 
poderá não haver maneira de as tratar. Nos países da EU/EAA em 2013 
foram reportados 4,1% de casos de tuberculose multirresistente, com 
percentagens oscilando entre os 0 e os 22%. 
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Em Portugal, o problema é menos grave. Conforme se vê no Quadro IX a 
percentagem de casos de tuberculose multirresistente foi em 2014 de 0,9%, 
correspondente a 20 casos. O facto de ser menos grave não nos deve levar a 
minimizar o problema. 

Estes casos devem ser tratados por equipes próprias e ter acesso aos 
medicamentos necessários. Justifica-se pois a solução seguida entre nós de 
criar Centros de Referenciação para estes casos, em todas as Regiões de 
Saúde, e continuar a garantir os medicamentos adequados aos esquemas 
terapêuticos propostos, como tem vindo a acontecer. 

 

Quadro IX – Tuberculose Multirresistente em Portugal 

 

Fonte DGS, Programa  Nacional para a Infecção VIH – SIDA e Tuberculose 

 

 

Um programa de controle da tuberculose eficaz tem de ter como meta a 
confirmação laboratorial da doença, isto é, a confirmação da presença no 
doente do bacilo da tuberculose. 
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Quadro X – Confirmação bacteriológica dos casos de tuberculose  

 

Apesar da relevância desta meta, a verdade é que na Europa existe uma 
grande disparidade de país para país. Portugal está numa posição 
relativamente confortável com 65,9% dos casos confirmados em 2013. 
Melhor é o facto de serem confirmados 81% dos casos de tuberculose 
pulmonar, pois esta é a forma que é contagiante. 

Não podemos contudo dar-nos por satisfeitos! É necessário caminharmos no 
sentido de nos colocarmos entre os países em que a taxa de confirmação 
bacteriológica ultrapassa os 90%. 

Quadro XI – Tuberculose em infetados com VIH 
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Há uma clara associação, de há muito reconhecida, entre SIDA e 
tuberculose. São duas entidades que se potenciam uma à outra. Isso mesmo 
foi reconhecido entre nós, levando a que a DGS incluísse, no Programa 
Nacional de Luta Contra a SIDA, a tuberculose.  

A situação em Portugal é preocupante, como se pode ver no Quadro XI. Em 
2013 na EU/EEA 4,9% dos casos de tuberculose eram VIH positivos (com 
taxas entre os 0 e os 22,6%), situando-se Portugal entre os países com taxas 
superiores a 10% (12,4% em 2013). 

Como se pode verificar no Quadro XII, é certo que, entre nós, em 85% dos 
casos de tuberculose notificados era conhecida serologia para o VIH. É 
forçoso prosseguir este caminho e procurar determinar a serologia para o VIH 
em todos os doentes com tuberculose. O combate a estas duas doenças 
deve pois seguir um caminho conjunto, até porque alguns dos fatores 
facilitadores de ambas são comuns. 

 

Quadro XII – Tuberculose e VIH 

 

Fonte DGS, Programa  Nacional para a Infecção VIH – SIDA e Tuberculose 
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Quadro XIII – Consumo de drogas e Tuberculose 

 

Fonte DGS, Programa  Nacional para a Infecção VIH – SIDA e Tuberculose 

 

O  Consumo de drogas é outro fator geralmente considerado como associado 
à tuberculose. O Quadro XIII demostra que, de facto, há um número 
considerável de doentes com tuberculose que são consumidores de drogas, 
mas que esse número tem vindo a baixar desde 2000, sugerindo algum 
sucesso no combate às toxicodependências. 

Portugal está a entrar nos países de baixa incidência sendo, pois, de esperar 
que a tuberculose se concentre em grupos de  risco, nos quais é possível que 
sujam surtos da doença. Entre nós, como indicam alguns dos dados atrás 
referidos, grupos de risco existirão nos grandes agregados citadinos, nas 
populações prisionais, entre os infetados pelo VIH, nos sem-abrigo e em 
populações mais desfavorecidas, sobretudo as que vivem nos mencionados 
agregados citadinos. Para esses grupos, deverão ser desenhados programas 
específicos. 

Já referimos que entre a infeção pelo bacilo e a eclosão da doença podem 
decorrer décadas. Situações de stress, más condições sociais, o recurso a 
terapêuticas imunodepressoras, alcoolismo e outras dependências podem 
facilitar o “acordar” do bacilo presente há anos. Justifica-se, assim, que em 
grupos vulneráveis seja detetada a infecção latente pelo mycobacterium 
tuberculosis e instituído o respectivo tratamento preventivo. 

As populações imigrantes oriundas de países de alta incidência de 
tuberculose devem ser rastreadas, acompanhadas e tratadas, se necessário, 
qualquer que seja o seu estatuto legal. Será importante contar com a 
colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

Deverão ser estreitados os laços com os Serviços prisionais por forma a 
minimizar o problema da tuberculose nos nossos estabelecimentos prisionais. 
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Obviamente que deverão ser garantidos ao Serviço Nacional de Saúde os 
recursos humanos e materiais necessários e adequados à resposta à 
tuberculose, inerentes às características de cada núcleo populacional ou 
grupo de risco. 

A tuberculose tem um forte cariz social. Como é reconhecido desde o final do 
século XIX, no seu combate é fundamental o envolvimento de toda a 
sociedade. Por isso, é necessário que o Programa de Luta contra 
Tuberculose conte com a ativa colaboração de ONGs, trabalhando com 
grupos de risco, e das autarquias, que são as estruturas mais próximas da 
realidade das pessoas e, mais facilmente, conhecedoras das suas 
necessidades. 

Claro que a luta contra a tuberculose só poderá ser vencida se prosseguir a 
investigação por uma vacina que seja 100% eficaz e pela descoberta de 
novos fármacos que permitam a cura da doença duma forma mais rápida. 
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IV Capítulo – Infecções Respiratórias 

B– Pneumonias 

 

 

 

PNEUMONIA EM PORTUGAL: É TEMPO DE AGIR! 

As pneumonias em Portugal constituem um sério problema, como temos 
vindo a salientar, nomeadamente em todos os Relatórios do Observatório 
Nacional das Doenças Respiratórias, publicados anualmente desde 2005. 

De facto, temos anualmente um número de casos de pneumonia que 
ultrapassa os 150.000 e que motivam mais de 40.000 internamentos, dos 
quais resultam mais de 400.000 dias de internamento (dados da ACSS e da 
DGS).  

A gravidade da situação é ainda sublinhada pelos dados divulgados pela 
Comunidade Europeia, onde se constata que, nos 28 países, a mortalidade 
média por pneumonia é de 13,0 por 100.000 habitantes, ao passo que em 
Portugal é de 26,6 por 100.000 (só ultrapassada pelo Reino Unido e 
Eslováquia). Dito doutra forma: por dia morrem cerca de 15 portugueses com 
pneumonia. 

As formas mais graves de pneumonia  ocorrem em doentes internados e 
entre eles 1 em cada 5 morrem por esta causa. 

Mais, nem o número de internamentos por pneumonia, nem o número de 
óbitos têm diminuído. Antes pelo contrário os números mostram, em 10 anos, 
uma tendência para se agravarem: os óbitos aumentaram 16,7% e os 
internamentos 14,1%. 

Esta situação terá certamente múltiplas causas, para além do 
envelhecimento da população. É uma realidade gritante que não pode ser 
negada e que impõe a definição de novas estratégias de combate a esta 
situação. 

A maioria das pneumonias são causadas pelo pneumococo, bactéria contra a 
qual existe vacina eficaz, que ainda não faz parte do Plano Nacional de 
Vacinação. Estudos  noutros países demonstraram que a vacinação contra o 
pneumococo não só impede a doença pneumocócica na criança, como reduz 
esse reservatório da bactéria, diminuindo, a prazo, a doença no adulto. A 
Fundação tem defendido junto das entidades de saúde e da Assembleia da 
República a inclusão da vacina no Plano Nacional de Vacinação e a 
comparticipação alargada, ou mesmo gratuitidade, para os indivíduos com 
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mais de 50 anos ou sofrendo de doenças crónicas ou que condicionem 
depressão da imunidade. 

Certamente que a existência de resistências aos antibióticos será importante 
para esta situação. Será necessário que todos se convençam que o uso 
destes importantes fármacos deve ser reservado às infecções por bactérias e 
que devem ser usados corretamente. 

As pneumonias são um problema grave nos doentes internados. Há que 
reforçar as medidas de controle da infecção dentro dos hospitais, com o 
empenhamento de todos os profissionais de saúde. 

Tão elevada mortalidade intra-hospitalar por pneumonia sugere que muitos 
casos poderão chegar tardiamente aos hospitais. Contudo, existem critérios 
clínicos que permitem aferir a potencial gravidade da doença e que todos os 
médicos devem utilizar. Para os doentes com esses critérios poderá haver 
vantagens na criação duma linha prioritária de acesso a cuidados 
hospitalares, em serviços habilitados para os tratarem ( Via Verde da 
Pneumonia). 

É, pois, urgente definir um conjunto de medidas e de estratégias que 
permitam minimizar o problema das pneumonias em Portugal. 

 

Quadro I – Evolução dos internamentos por pneumonia em Portugal em 10 anos 

 

Um dos indicadores do peso das pneumonias é o número de internamentos 
por esta doença. No Quadro I, podemos constatar que, em 10 anos, subiram 
21,2% e que a tendência crescente se verifica praticamente ao longo de todo 
o período, ainda que com dois picos em 2005 e 2012. Daí que a ligeira 
descida em 2013 tenha de ser olhada com precaução, uma vez que 2012 foi 
um ano com valor anormalmente elevado. 
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A gravidade das pneumonias em internamento fica bem demonstrada pelo 
facto de ser a doença que mais vezes obriga a ventilação mecânica (ver 
capítulo sobre internamentos hospitalares). Em 2013 tiveram de ser 
ventilados 6,8% dos doentes internados com pneumonia (2853). 

Outro indicador de gravidade, já referido no capítulo dos internamentos 
hospitalares, é o da mortalidade intra–hospitalar, que tem sido superior a 
20% durante toda a década. Em 2013 foi de 20,9%, inferior aos 21,1% de 
2012, mas superior aos 20,3% de 2011. Não temos conseguido corrigir essa 
tendência. 

 

Quadro II – Incidência de pneumonia por grupo etário em 2013 

 

 

O Quadro II mostra que a pneumonia atinge sobretudo os grupos etários 
mais elevados. De facto, em 2012, 77,9% dos casos ocorreram em pessoas 
com mais de 65 anos. Todavia, 2.772 internamentos ocorreram em indivíduos 
com menos de 18 anos. A pneumonia pode ser grave, justificando 
internamento, mesmo em  indivíduos jovens. 

A pneumonia é mais frequente no homem do que na mulher, como se pode 
verificar no Quadro III. Esta tendência mantém-se constante ao longo da 
década. Em 2012 os valores foram de 54,5% de casos em homens e 45,5% 
em mulheres. 

A idade e o sexo revelam-se, pois, como dois dos fatores que aumentam o 
risco de ter pneumonia. Em relação ao sexo é provável que ainda persista a 
influência de maior número de fumadores ou ex-fumadores nos homens. 
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Quadro III – Evolução da incidência de Pneumonia por sexo 

 

 

Já referimos que um número de pneumonias internadas necessitam de 
ventilação mecânica. Como podemos verificar no capítulo dos internamentos 
hospitalares, tal aumenta significativamente o risco de morte que foi, neste 
grupo, em 2013, de 34,7%, atingindo os 38,2 nos doentes com mais de 79 
anos. 

Outro importante indicador é o da mortalidade por pneumonia na população 
em geral: 

Quadro IV – Evolução da mortalidade por pneumonia na população portuguesa 
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Este gráfico mostra uma tendência para um aumento da mortalidade por 
pneumonia ao longo dos anos, com um pico em 2012, não totalmente 
explicável até agora, uma vez que é muito superior ao aumento da 
mortalidade global. Em 2013 houve uma diminuição de cerca de 12% na 
mortalidade , sem que este facto anule a ideia duma tendência de subida, ao 
longo destes 9 anos, com oscilações anuais 

Ressalte-se que a mortalidade por pneumonia, em 2012, foi responsável por 
6,3% da totalidade dos óbitos e que, em 2011, a percentagem tinha sido de 
4,8%e em 2013 foi de 5,6%. 

 

Quadro V – Mortalidade por pneumonia, por mês, em 2013 

 

 

Óbitos por pneumonia registam-se em todos os meses, mas sem dúvida que 
os maiores valores se registam entre dezembro e março, época em que são 
mais frequentes as infeções virais, nomeadamente pelo vírus da gripe.  

Estas infeções, especialmente a gripe, serão um agente facilitador do 
aparecimento de pneumonias, justificando-se um reforço das campanhas de 
vacinação contra a gripe, sobretudo nos idosos e outros grupos mais 
vulneráveis, se quisermos diminuir a incidência das  pneumonias. Tem havido 
progresso nesse campo, mas teremos de ir mais longe. 

O pico verificado em julho correlaciona-se com a onda de calor que ocorreu 
nesse mês. 
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Identificamos, pois, alguns dos fatores que podem justificar os números 
absurdos das pneumonias em Portugal: envelhecimento da população, sexo, 
infeções virais, tabaco, escassa cobertura de vacinação pneumocócica. São, 
todavia, fatores semelhantes aos das populações doutros países  da nossa 
área geográfica, com taxas de incidência de pneumonia muito mais baixas. 

Procuramos aprofundar  o estudo, baseados nos dados da bases de dados 
dos GDHs de 10 anos de internamentos por pneumonias, gentilmente 
cedidas pela ACSS. Para tal a Fundação propôs à Professora Maribel Santos 
da Universidade do Minho que estudasse o problema, no seu Departamento 
de Sistemas de Informação. 

 

Transcrevemos a seguir o resumo dos resultados encontrado 

 

Pneumonia Characterization 

Maribel Santos, A. Carvalheira Santos, A. Teles de Araújo 

Data Analytics 

After the implementation of the data warehouse and its loading with all the available 
data, several dashboards were implemented to make available a set of data analytics 
instruments that can be used in the geo-spatial characterization of pneumonia and its 
incidence in the population. 

The first dashboard (Figure 1) intends to support the overall analysis of pneumonia 
and it is divided in four main charts. The first one shows how the number of 
pneumonias has increased in the analyzed 10 years and, also, how the number of 
mortal victims has accompanied this increase (Chart 1.Pneumonia incidence). It is 
worth to mention that in 10 years the number pneumonias increased 33.9% (from 
31,257 cases in 2002 to 41,847 cases in 2011) and the number of victims increased 
65,3% (from 4,995 cases in 2002 to 8,259 in 2011). In terms of gender and age, 
almost 70% of the population has 65 or more years, being male more affected than 
female (Chart 2.Gender incidence). In the [25-64] age class, a relevant difference in 
terms of the gender incidence is verified, with an average percentage of 65% for 
males and 35% for females. In no other age class is verified such difference. In terms 
of mortal victims, it is possible to verify that a significant number of fatalities was 
verified in individuals that, although presenting the disease, had no admission in a 
hospital (Chart 3.Admissions). This value was increasable high in 2005 where a 
variation of 70.24%, with respect to 2004, was verified. Moreover, the variation of 
mortal victims per year presented an irregular pattern until 2007, with several highs 
and lows, turning into a more regular pattern in the last analyzed years (Chart 
4.Mortal Victims). This last chart also shows this variation regarding also gender. 
Although the incidence of pneumonia is higher in males, it is on females that the 
variation is more impressive mainly related with the increasing of the number of 
cases. 
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Figure 1. Pneumonia Incidence Dashboard 

 

To complement the several analyses made with the help of this dashboard, many other 
charts can be created, mainly to understand or to study in more detail particular 
patterns. For example, there is a huge difference in the gender incidence in individuals 
between 25 and 64 years old. A drill-down by age, Figure 2, shows that this difference 
is transversal to almost all ages in this class, with the exception of individuals with 25 
to 29 years old. More impressive yet, is the difference between genders in terms of 
mortal victims affected by pneumonia in this range of ages. For the age class [65+], a 
closer analysis shows the change of behavior in terms of the incidence of pneumonia 
in males and females, mainly after the eighties. For 84 years old, the incidence in 
males is of 49.77% and 50.23% in females, expressing the point of change. In terms 
of mortal victims, it is from 86 to 87 years old that we identify the change of pattern 
related to genders. 
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a) Between 25 and 64 years old b) From 65 years old 

Figure 2. Mortal victims by gender and age 

 

 

The second dashboard (Figure 3) intends to support the geographical characterization 
of the incidence of pneumonia and its consequences, making use of the geographic 
identifiers (qualitative or quantitative) present in the data. At this point it is important 
to mention that at the geographical level, the analyses considered in this dashboard 
make use of the number of individuals that inhabit in each parish, municipality or 
district. All the data is aggregated using this geographical hierarchy. The objective is 
to identify the regions with higher relative incidence of this disease by opposition to 
those that have a higher number of cases because also have the higher number of 
inhabitants, like the metropolitan centers. 

Analyzing Figure 3 it is possible to verify that the district with higher incidence of 
pneumonia with respect to the global population in that region is Bragança, at the 
northeast of the country, followed by Castelo Branco, at the center-east, and Vila 
Real, an adjacent district of Bragança. It is also worth to mention the systematic 
increase in the number of cases that Coimbra and Portalegre are verifying.  Coimbra 
moved from an incidence of 0.38% in 2002 to 0.64% in 2011, while Portalegre 
increased from 0.37% in 2002 to 0.55% in 2011. In global terms, Bragança presents 
an average incidence of 0.65% of pneumonia in the population, obtaining a maximum 
of 0.81% in 2009. The presented dashboard also includes a set of filters (District, Year 
and Incidence) that be used to slice the data to be analyzed. 

Having in mind the global number of pneumonias in continental Portugal and also its 
geographic incidence, it is now important to verify if distinct behavioral patterns exist 
along the country in terms of the number of days patients stay in hospitals, the 
number of readmissions to the hospital and, also, where fatalities are more frequent 
attending to the number of pneumonia cases (Figure 4). In terms of the number of 
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days in the hospital, the districts with longer stays are Guarda, with an average of 
12.3 days, Lisboa, with an average of 12.1 days and Coimbra, with an average of 11.7 
days.  For the number of readmissions, the three districts with more readmissions are 
Setúbal, Faro and Portalegre. Finally, in this dashboard, is presented the incidence of 
fatalities attending to the number of pneumonias verified in each region. In this case, 
Beja presents an incidence of fatalities of 25.43%, followed by Setúbal, with 23.86%, 
Portalegre, with 21.57%, Santarém and Faro with 20.94%.  

 

 

 
Figure 3. Geographic incidence of pneumonia 
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Figure 4. Geographic characterization of number of days in hospital, number of readmissions and 

number of fatalities 

 

While Setúbal and Faro present higher values in terms of the incidence of mortal 
victims, these districts were also pointed out as verified significant values in terms of 
readmissions, and averages values around 11.2 days in terms of staying of the patients 
in the hospital. Somehow, they seamed to stand out in the undertaken analysis. 
However, Beja presents the lowest incidence of pneumonia regarding the number of 
inhabitants, but the highest incidence of fatalities considering the number of patients 
with pneumonia. In order to acutely understand this phenomenon, Figure 5 presents 
the percentage of pneumonia cases along the several years in analysis, the percentage 
of victims in this district, considering the age of the individuals. While the maximum 
incidence of pneumonia in Beja is 4.11% for individuals with 82 years old, the 
maximum incidence of fatalities is of 6.00% for 85 years old. 
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Figure 5. Distribution by age of the number of pneumonias and fatalities in Beja 

 

The previous analyses showed the incidence of pneumonia in the population and how 
this disease has evolved along the years. It is now important to understand how other 
pathologies existing in the several patients affect or influence the course of 
pneumonia and mainly, its consequence, in terms of fatalities. 

For the study of the related pathologies, a cluster of pathologies was defined 
considering the relevance of the several pathologies in the study of pneumonia. The 
cluster of pathologies includes the chronic pulmonary, cardiac, pancreatic, renal and 
hepatic diseases, and also, the mellitus diabetes disease. All the other pathologies 
were classified as Other pathologies.  

For the analysis of the associated pathologies in the fatalities by pneumonia, 
considering the incidence of pneumonia in the population, FIG 6 shows the dashboard 
implemented to facilitate this analysis. In the first chart (1.Pathologies incidence) it is 
possible to see the distribution of the mortal victims by pneumonia considering the 
other pathologies of the patients. Besides presenting other pathologies, the pulmonary 
disease presents a global incidence of 18.09% in 2002 and a value of 17.91% in 2011, 
showing a minor decrease along the years. In the opposite way, the chronic cardiac 
disease increases its incidence from 16.63% in 2002 to 18.24% in 2011. The 
incidence of mellitus diabetes also increased from 9.71% in 2002 to 10.03% in 2011. 
The chronic hepatic disease has an average incidence lower than 0.50%, while the 
chronic pancreatic disease has an incidence lower than 0.03%. In global terms, it is 
worth to mention the relevant increase that the chronic renal disease presents, 
advancing from 0.02% in 2002 to 6.69% in 2011. 
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When we look into the incidence of pathologies excluding the class other pathologies 
(2.Pathologies Incidence (excluding other pathologies)), it is possible to see the 
relative incidence of each one of the other pathologies in the fatalities by pneumonia. 

 

 

 
Figure 6. Pathologies Incidence Dashboard 

 

Analyzing the gender of the patients (3.Incidence by Gender), a different pattern of 
incidence is verified in terms of mortal victims and the cluster of pathologies. While 
female present a higher incidence of chronic cardiac disease (ranging from 39.6 in 
2002 to 37.39 in 2011), male present a higher incidence of chronic pulmonary disease 
(ranging from 43.71 in 2002 to 35.65 in 2011). For the other pathologies, female 
present a higher incidence than male in mellitus diabetes, while male present a higher 
incidence than female in the chronic hepatic and renal diseases. 

Regarding the incidence by age (4.Incidence by Age Class), and considering the 
defined age classes, for the younger patients, the majority of the mortal victims by 
pneumonia also presented chronic pulmonary disease. For the [25-64] class, the 
incidence of the chronic pulmonary disease decreases, increasing the incidence of 
chronic cardiac disease and mellitus diabetes. For the [65+] age class, the incidence of 
chronic cardiac disease gains importance falling the incidence of chronic pulmonary 
disease. This last chart also shows the number of mortal victims with associated 
pathologies, and, for the younger patients, it is a residual value 
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Destes dados pensamos poder extrair algumas pistas importantes: 

O primeiro dado relevante é que em 10 anos o número de óbitos por 
pneumonia aumentou muito mais do que o número de casos internados, 
apontando para  uma gravidade cada vez maior dos casos internados. É 
crucial procurar explicações. 

Confirma-se que a doença é mais frequente nos grupos etários mais idosos e 
nos homens, sendo de assinalar que a maior diferença por sexo surge no 
grupo etário entre os 25 e os 64 anos. Porquê? 

Dado relevante é o fato de um número significativo de óbitos se ter verificado 
nas primeiras horas da chegada ao hospital, muitas vezes ainda antes da 
chegada do doente a um serviço de internamento. Esta realidade sugere que 
muitos doentes chegam ao hospital já demasiado tarde, tendo ser de 
encarar a hipótese de atraso do diagnóstico e referenciação dos doentes com 
pneumonia. 

O estudo confirma dados já antevistos em anteriores relatórios de que há 
importantes variações regionais, tendo em  atenção a população de cada 
freguesia, município ou distrito. Verificam-se as maiores incidências em 
distritos de características muito diferentes como sejam  Bragança e Castelo 
Branco. Intervir  na epidemiologia da pneumonia implica  encontrar as razões 
destas diferenças. 

É também importante  analisar as razões que levam a que distritos como  os 
de Coimbra e Portalegre registem uma subidas das taxas de incidência 
superiores às doutras regiões.  

Este estudo permitiu caracterizar três indicadores que espelham a maior ou 
menor eficiência dos serviços de saúde: demora média, taxa de 
reinternamentos e número de óbitos. Verificam-se significativas assimetrias 
regionais nestes três indicadores, justificando o apuramento das razões 
destas diferenças. De salientar que piores indicadores tanto surgem em 
grandes centros urbanos, como em zonas com menor população. 

Foi também possível avaliar a carga das co-morbilidades em doentes com 
pneumonia, confirmando-se o seu peso, não só na incidência das 
pneumonias, como na gravidade das mesmas, traduzida num aumento do 
número de óbitos. Tal verificou-se em relação à DPOC, às doenças 
cardiovasculares, à diabetes, à insuficiência renal. Confirmou-se, pois, que a 
existência prévia duma doença crónica é um factor de risco de 
pneumonia e contribui para a gravidade da doença.  

O mesmo grupo procurou, em seguida, analisar outros fatores que pudessem 
ser associados às pneumonias. Nesse sentido procurou-se avaliar o impacto 
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que os fogos florestais poderiam ter, dada a enorme carga de poluição que 
causam relacionável com a área ardida. A seguir referem-se alguns dados já 
encontrados 
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Conclusion: 

 

 

Considerações finais: 

O impacto das pneumonias em Portugal é muito grande e para a nossa 
realidade contribuem múltiplos fatores, alguns dos quais foram abordados 
neste capítulo. 

Parece notório que muito mais investigação será necessária, mas para além 
dum necessário investimento na vacinação e  noutras medidas preventivas, 
dos estudos apresentados, ressalta a necessidade de uma maior rapidez na 
chegada das pneumonias graves aos hospitais e de uma adequada 
abordagem dos doentes nas unidades hospitalares, onde quer que elas 
estejam localizadas. 

Pensamos que será necessário continuar a apostar na formação de médicos 
e restante pessoal de saúde na abordagem correta dos doentes com 
pneumonias, sobretudo naqueles que sofrem de doenças crónicas. À 
semelhança dos bons resultados obtidos em patologias, como enfarte agudo 
do miocárdio, consideramos que as pneumonias justificam plenamente que 
seja criada uma via verde da pneumonia. 
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IV Capítulo – Infecções Respiratórias 

C – Gripe 

 

 

 

A gripe continua  a ser uma importante preocupação, tanto pelos efeitos que 
causa nos doentes por ela atingidos, como pelo facto de abrir o caminho a 
infeções bacterianas, muitas das quais respiratórias, e ainda por poder 
determinar exacerbações de doenças crónicas pré-existentes. 

No período que decorreu desde a apresentação do último Relatório do 
ONDR, ocorreram duas epidemias sazonais da gripe, cujos perfis se 
encontram referenciados no Quadro I. 

 

Quadro I – Perfis das epidemias sazonais da gripe em 2013 – 2014 e 
2014 - 2015 

 
   Fonte: Boletim Epidemiológico da gripe, Instituto Ricardo Jorge 

 

Podemos verificar que, nos dois anos, os picos de incidência foram 
semelhantes, ainda que em 2014-2015 se tenham verificado dois picos: o 
primeiro entre a 44ª e a 48ª semana de 2014 e o segundo entre a 50ª 
semana de 2014 e a 12ª de 2015. Como veremos adiante, esta realidade tem 
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importância pela sua repercussão nas taxas de mortalidade que se registam 
nesses períodos. 

Por vezes a gripe reveste-se de formas graves. Um dos indicadores é o 
número de doentes com gripe que têm de ser admitidos em Unidades de 
Cuidados Intensivos. É o que se mostra no Quadro II 

 

Quadro II - Percentagem de doentes admitidos em Unidades de 
Cuidados Intensivos 

 
   Fonte: Boletim Epidemiológico da gripe, Instituto Ricardo Jorge 

 

 

Como podemos constatar neste Quadro, o número de doentes internados em 
Unidades de Cuidados Intensivos varia de ano para ano, espelhando a 
variabilidade na gravidade dos surtos epidémicos de gripe. 

Já referimos que a gripe está na origem de muitas complicações que têm 
repercussão na mortalidade global. 

No Quadro III mostra-se um gráfico em que se torna evidente uma 
coincidência entre os picos da  gripe e os picos de mortalidade. 

As epidemias de gripe surgem no inverno e ocorrem em períodos de 
temperaturas baixas, uma vez que o vírus está mais agressivo e o contágio é 
mais fácil. O frio por si também é prejudicial à saúde e induz aumento de 
mortalidade. Tal também se pode verificar no Quadro III: a mortalidade 
começa a aumentar quando as temperaturas baixam significativamente e 
esse efeito é amplificado pela gripe. 
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Quadro III - Mortalidade Global, Frio e Síndroma gripal 

 
Fonte: Boletim Epidemiológico da gripe, Instituto Ricardo Jorge 

 

 

Nos Quadros IV e V mostramos dois exemplos da variabilidade da 
mortalidade por doenças respiratórias ao longo do ano. 

Quer nas doenças respiratórias crónicas, quer nas pneumonias, verifica-se 
um pico de mortalidade nos meses de inverno e que os valores máximos 
coincidem com os picos da gripe. 

A mortalidade por estas doenças estende-se para além dos períodos da 
gripe, o que é natural uma vez que a morte surge em consequência de 
complicações originada pela gripe, que levam algum tempo até que a morte 
ocorra. 

Também nestas doenças é notório o efeito do frio, por si: o número de óbitos 
começa a subir antes dos picos epidémicos da gripe. 
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Quadro IV - Mortalidade Por Doenças Respiratórias Crónicas por Mês 
(2012) 

 

 

 

Quadro V – Mortalidade por Pneumonia, por Mês ( 2012) 
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Estes dados reforçam a importância da vacinação contra a gripe. Já em 
Relatórios anteriores o salientámos e saudamos o papel que a Direção Geral 
da Saúde tem vindo a desenvolver na implementação da vacina. 

Os dados do Vacinómetro referentes à campanha de 2013 – 2014 mostram 
os seguintes números: 

 

Quadro VI – Taxa de Vacinação 2013 – 2014 (Vacinómetro) 

 Taxa vacinação 

Pessoas com > 65 anos 62% 

Doentes com doenças crónicas 44% 

Pessoal de saúde 51% 

Pessoas entre os 60  os 64 anos 30,7% 
 

Estes dados demonstram haver um caminho a percorrer, não obstante os 
progressos que se têm vindo a registar. Só no grupo acima dos 65 anos 
(vacina gratuita) é que nos aproximamos de taxas de vacinação aceitáveis. 

Continua a haver escassa sensibilização dos doentes com doença crónica e 
do pessoal de saúde. Serão necessárias  novas mediadas que corrijam estas 
assimetrias indesejáveis, com elevado peso na saúde da população e 
significativos custos económicos. 
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V CAPIÍTULO 

Actividades da Fundação Portuguesa do Pulmão em 2014 
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V Capítulo 
Atividades da Fundação Portuguesa do Pulmão em 2014 

 

 

 

Este Relatório de Atividades refere-se ao conjunto da atividades mais 
relevantes realizadas pela FPP no período correspondente ao ano civil de 
2014. O Relatório é organizado por temas e não pela ordem cronológica das 
atividades nele referidas. 

 

1 – Congressos, Debates e Ações de Formação 

 1.a- THINK TANK :SAÚDE RESPIRATÓRIA EM PORTUGAL 

O  Relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias de 2013, 
publicado em Janeiro de 2014,  salientou que em 2012 se verificou um 
aumento de 16,6% dos óbitos por doenças respiratórias, um aumento de 
9,9% dos internamentos por estas doenças, um aumento da mortalidade 
(32,1% em cinco anos) e internamentos  (14,5% em cinco anos) por 
pneumonias  e um abrandamento abrupto da diminuição das taxas  
incidência da tuberculose (-0,5%). 

Estes e outros dados, constituem sinais de alerta que urge analisar e tentar 
corrigir, pelo que a Fundação reuniu, na sua Sede, em 22 de Fevereiro, um 
conjunto de 24 especialistas e de doentes com o objectivo de tentar encontrar 
explicações e de propor medidas que possam corrigir esta situação. 

Do debate resultou que a atual crise económica e financeira que o país 
atravessa teria de ser considerado um factor relevante, já que está 
demonstrado que estas situações têm um forte impacto na saúde ao imporem 
uma redução de recursos disponíveis para os sistemas de saúde e, por outro 
lado, condicionarem um aumento da procura de serviços de saúde. As 
doenças respiratórias, pelas suas características, são particularmente 
sensíveis, agravando-se rapidamente o seu impacto nestes momentos de 
crise. 

Em tempos de escassez de recursos o Painel recomenda vivamente que haja 
uma forte aposta na prevenção e controle das doenças respiratórias, pelo 
que salienta, entre outras medidas, as seguintes: 

1- Reforço das medidas de combate ao tabagismo, principal factor 
determinante das doenças respiratórias. 

2- Reforço das medidas de promoção do conhecimento sobre 
doenças respiratórias no público em geral. 
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3- Promoção de campanhas de educação para a saúde respiratória 
nos alunos das escolas durante todo o ensino básico e 
complementar. 

4- Reforço das campanhas de vacinação contra a gripe e a 
pneumonia, com alargamento dos grupos em que é gratuita. 
Inclusão da vacina pneumocócica no Plano Nacional de Vacinação. 

5- Promoção de campanhas de educação dos doentes respiratórios 
crónicos para a autogestão da sua doença. 

6- Equiparação do regime de comparticipação dos Antiasmáticos e 
Broncodilatadores  ao das medicações doutras doenças crónicas 
como a diabetes. 

7- Garantia de equidade e acessibilidade no acesso aos cuidados 
respiratórios para toda a população. 

8- Necessidade de avaliação dos custos diretos e indiretos das 
doenças respiratórias 

 

Estas medidas não aumentarão significativamente os custos  se  tivermos  
em conta os benefícios que delas decorrerão, nomeadamente uma 
significativa diminuição do número de anos de vida perdidos por morte 
prematura, diminuição dos dias de trabalho e de escolaridade perdidos por 
doença, diminuição do número de internamentos se os doentes estiverem 
bem controlados e significativa redução do número e duração dos 
internamentos em unidades de cuidados intensivos. 

As principais conclusões foram  enviadas ao Parlamento, Ministério da 
Saúde, Direção Geral da Saúde, Ordens Profissionais, membros da 
Fundação e, posteriormente, divulgadas publicamente. 

1.b -V Congresso da Fundação Portuguesa do Pulmão – Situação 
das Doenças Respiratórias em Portugal: Desafios 

Nos dias 5 e 6 de Junho decorreu em Lisboa o V Congresso da Fundação 
Portuguesa do Pulmão, com a participação interessada de cerca de 160 
médicos e outros profissionais de saúde. 

Na Sessão de Abertura, o Dr. Teles de Araújo, com base no Relatório do 
Observatório Nacional das Doenças Respiratórias de 2013, apresentou os 
principais dados da situação actual das doenças respiratórias em Portugal, os 
desafios que nos são postos e apontou algumas propostas dos caminhos a 
seguir, parte das quais seriam abordadas durante o Congresso. A Professora 
Helena Freitas fez um brilhante palestra subordinada ao tema biodiversidade 
e saúde 

Após a proclamação da Personalidade do Ano e da Celebração dum 
Protocolo com a Linde (objecto de notas específicas), iniciaram-se os 
trabalhos científicos com uma palestra da Professora Marta Drummond sobre 
patologia do sono. Foi realçado o facto de só a Síndroma de Apneia 
Obstrutiva do Sono atingir cerca de 250.000 portugueses com elevados 
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custos sociais e financeiros. Foi salientado o facto de ser uma patologia ainda 
sub-diagnosticada e abordadas as formas de diagnósticde 2014o e 
tratamento. 

Sabido o peso das Doenças Respiratórias Crónicas realizou-se um workshop 
sobre Telemedicina na Gestão da Doenças Respiratória Crónica, presidido 
pelo Dr. Luís Gonçalves, coordenador do Grupo de Trabalho de Telemedicina 
dos Serviços Partilhados do Ministérios da Saúde, que salientou o papel 
importante da Telemedicina como ferramenta auxiliar no tratamento aos 
doentes e como método relevante na melhoria da acessibilidade dos doentes 
(sobretudo no interior do país) a cuidados de saúde adequados. Foram, em 
seguida, apresentados dois exemplos: O Dr. João Pereira apresentou um 
Projeto Piloto da DPOC a decorrer na Unidade de Saúde do Norte Alentejano 
e o Dr. Joaquim Moreira um projeto que decorreu na Região do Porto, que 
procurou demonstrar o papel da Telemedicina como ferramenta de melhoria 
da adesão e da eficácia em insuficientes Respiratórios Crónicos Graves, em 
ventilação domiciliária, 

O segundo dia de trabalhos abriu com uma excelente Sessão prática sobre 
Reabilitação Respiratória. Nela foi salientado que apenas 0,1% dos doentes 
portugueses que dela beneficiariam têm acesso. Presidiu o Dr. João Munhá e 
participaram o fisioterapeuta Rui Cintra e a Psicóloga Marina Carvalho. 
Foram salientados aspectos relevantes da elaboração dum programa de 
reabilitação e a importância duma mudança de comportamentos para a qual 
é necessário, muitas vezes, a intervenção dum psicólogo. O Sr. Luís Cagica 
deu o seu testemunho das vantagens da reabilitação, na qualidade de 
insuficiente respiratório necessitando de oxigenoterapia de longa duração. 

A importância do estudo da Função Respiratória foi abordado duma forma 
muito prática pelo Professor Amaral Marques que salientou o papel e as 
indicações da espirometria e da pletismografia corporal global. Evidenciou, 
ainda, a importância da gasimetria arterial como avaliadora da eficácia da 
função respiratória. 

Tratou-se, num outro workshop, o problema das pneumonias que atingem 
anualmente mais de 150.000 portugueses, motivando perto de 50.000 
internamentos e sendo responsáveis por elevada mortalidade, sobretudo nos 
grupos etários mais elevados, sob a presidência do Dr. Carvalheira Santos. O 
Dr. João Cardoso tratou os aspectos clínicos do diagnóstico e terapêutica e o 
Dr. Carvalheira Santos mostrou os dados dos internamentos hospitalares nos 
últimos dez anos, que comprovam uma tendência crescente. Tendo sido 
considerado importante analisar esse dados com maior profundidade está 
decorrer em coloração com o Departamentos de Sistemas de Informação da 
Universidade do Minho um estudo de que os primeiros dados foram 
apresentados pela Dr.ª Vera Leite. Deles realça-se uma maior frequência de 
internamentos nos 1º e 4 trimestres do ano e variações regionais de relevo 
cujo significado está ainda a ser avaliado. 
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O último Painel foi dedicado ao Cancro do Pulmão que continua a matar 
anualmente mais de 4.000 portugueses. O Dr. Fernando Barata e o Professor 
Jorge Cruz, autoridades na matéria, nas áreas Médica e Cirúrgica 
salientaram os progressos que se têm vindo a verificar no tratamento destes 
tumores, apontaram perspectivas futuras e discutiram a importância de 
encontrar marcadores ou técnicas que permitam o diagnóstico precoce. Os 
dois e o Dr. Teles de Araújo abordaram o papel do amianto nos tumores 
respiratórios, particularmente no mesotelioma da pleura e pericárdio. 

Em todas as Sessões houve vivo debate entre palestrantes e assistência, o 
que muito enriqueceu o Congresso. 

1.c -Viriato Soromenho Marques – Personalidade do Ano da FPP 

Anualmente a Fundação portuguesa do Pulmão distingue uma personalidade 
que pela sua influência na sociedade civil e múltiplas atividades tenha 
contribuído significativamente para a promoção da saúde em Portugal.  

Em 2014  distinguimos o Professor Viriato Soromenho Marques, ilustre 
cidadão e académico, símbolo duma cidadania ativa e influente. A par 
doutras atividades tem tido um empenhamento continuado no trabalho de 
diversas organizações da Sociedade Civil, em prol da proteção do Ambiente 
e da defesa da sustentabilidade do mesmo. Tem desempenhado importantes 
cargos, nessa área, tanto a nível nacional como internacional. 

Sendo a qualidade do ar que respiramos um factor ambiental de grande 
relevância para a saúde respiratória, a FPP considerou adequado relevar, 
desta forma, a figura do Professor Viriato Soromenho Marques. 

A proclamação desta distinção foi feita no dia 5 de Junho, durante o V 
Congresso da Fundação Portuguesa do Pulmão, que se realizou em Lisboa. 

 1.d – Curso de Verão: Metodologia Científica 

Nos dias 4 e 5 de julho realizou-se no Porto, no Salão Nobre do Ateneu 
Comercial do Porto realizou-se um Curso sobre Metodologia Científica, 
organizado pela Fundação Portuguesa do Pulmão, tendo como como 
coordenador o Professor José Alves, constituindo a primeira atividade 
desenvolvida na Sede Regional da FPP, ao abrigo dum protocolo de 
colaboração com o Ateneu Comercial do Porto. 

Este curso, com a duração de 14 horas, teve o apoio logístico da Novartis e 
foi desenhado para 30 participantes. Frequentaram o curso internos dos 
internatos de pneumologia, medicina interna e nefrologia. 

O curso teve como objetivo capacitar os participantes para a análise da 
validade dos trabalhos científicos que são publicados e para a metodologia 
que deve ser seguida na elaboração de trabalhos científicos. Foi também 
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salientada a importância da investigação clínica e os cuidados a ter na 
divulgação dos resultados dos estudos realizados. 

Foram formadores os Professores José Alves, Venceslau Espanhol, Maribel 
Santos, Henrique Queiroga, Constantino Sakellarides, Jorge Ferreira e os 
Drs. Luís Azevedo, Tiago Alfaro e António Morais. 

1.e – Dia Mundial da Tuberculose 

Em comemoração desta data a FPP, juntamente com a ANTDR, promoveu 
um conjunto de ações de sensibilização da Sociedade Civil, que decorreram 
em Lisboa nos dia 20 e 24 de março, com a participação doutras ONGs e a 
afluência dum número considerável de participantes. Foram abordados temas 
como o papel da sociedade civil no combate à doença, a gestão do risco na 
tuberculose, a tuberculose infantil em Portugal, tuberculose e diabetes e feita 
uma reflexão sobre o futuro. 

 1.f – Conferências: 

Para além das conferencias proferidas nas atividades já descritas, a FPP e 
as suas delegações promoveram ainda algumas conferencias temáticas: 

  - Apresentação do Relatório do ONDR – 2013 – em janeiro de 
2014 procedeu-se à apresentação dos dados do Relatório, pelo Dr. Teles de 
Araújo, em sessão realizada na Sede da fundação e destinada à 
comunicação social. 

  - Os fogos florestais e o pulmão. Por ocasião do Dia Mundial 
da Floresta e da Árvore, a delegação de Coimbra promoveu uma conferencia 
sobre o tema, sendo conferencistas o Professor Xavier Viegas e o Dr. Pedro 
Ferreira. 

  - II Semana do Pulmão em Coimbra: Sessão solene realizada 
em Coimbra, presidida pelo Dr. António Arnaut (Membro de Honra da 
Fundação). Nessa sessão, o Dr. Mário Loureiro proferiu uma conferencia 
sobre o tema: Prevenção das Infeções Respiratórias no idoso. 

  -Mesa Redonda sobe Síndroma  de Apneia Obstrutiva do 
Sono – No encerramento da exposição sobre ventilação não invasiva. Esta 
mesa organizada pelo Dr. Paulo Lopes (pneumologista, foi moderada pela 
Dr.ª Maria João Matos (pneumologista) e teve a participação Dr.ª Cláudia 
Vicente (medicina geral e familiar) e pelas técnicas Elisabete Vitorino e Sónia 
Leite.  

  - História da Ventilação não Invasiva  - conferencia por 
Joaquim Moita na inauguração da Exposição  sobre Ventilação não Invasiva - 
Coimbra 
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2 – Rastreios de Doenças Respiratórias: 

Sendo uma das missões da Fundação  a sensibilização da população para as 
doenças respiratórias e a promoção do diagnóstico precoce a FPP, entende 
como prioritário ir junto da população e realizar rastreios. 

Os rastreios respiratórios realizados pela Fundação constam dum inquérito 
(sexo, idade, hábitos tabágicos, sintomas  antecedentes respiratórios), 
Espirometria, doseamento do CO no ar expirado (fumadores), avaliação por 
médico, aconselhamento e relatório para médico de família ou médico 
assistente. A partir da última Feira da Saúde passamos a incluir também 
inquérito sobre sintomas / suspeição de Síndrome de Apneia do Sono. 

O conjunto de dados vão sendo armazenados na bases de dados da 
Fundação, para posterior estudo estatístico. 

Em 2014 foram já contabilizados rastreios realizados em Ponte de Lima, 
Viana do Castelo (completado o estudo nos bombeiros voluntários), Coimbra 
e Lisboa, num total de 930. 

Foram realizados rastreios junto da população geral, mas também junto de 
alguns grupos profissionais, dos quais já referimos os bombeiros voluntários. 

Em Lisboa realizaram-se rastreios em funcionários da Assembleia da 
República, funcionários do Instituto Nacional de Estatística e funcionários da 
Secretaria Geral do Ministério das Finanças . 

Iniciamos também rastreios na Sede da Fundação, divulgados nas redes 
sociais e sob marcação prévia. Neste período realizaram-se seis rastreios, 
totalmente gratuitos. O mesmo sucedeu em Coimbra durante a Semana da 
Saúde. 

As delegações distritais promoveram outros rastreios, ainda não 
contabilizados, elo que estimamos que, tenhamos atingido os 1400 a 1600 
rastreios, no total. 

 

3 – Sessões de esclarecimento e formação: 

É outra atividade a que temos dado particular atenção, procurando motivar as 
populações para a necessidade de modificar comportamentos em prol da 
promoção da saúde respiratória. 

Temos focalizado a nossa atenção prioritária nos grupos mais jovens, 
particularmente nos alunos dos ensinos básico e secundário, alertando-os 
para os riscos do tabagismo e as vantagens de não fumar. 
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Em 2014 realizamos ações com esse objetivo junto de jovens em Viana do 
Castelo, Escola Martim de Freitas (Coimbra), Escola de Hotelaria de 
Coimbra, Escola Marquesa de Alorna (Lisboa), Escola José Falcão (Coimbra) 
e Escola de Aveiro. 

Realizamos também palestras para o público em geral durante a Feira da 
Saúde em Lisboa, estabelecimento prisional de Viana do Castelo, Alunos da 
Faculdade de Medicina e de Escola de Enfermagem de Coimbra. 

Diretamente estas ações atingiram 870 pessoas e foram bastante 
apreciadas. 

 

4 – IV Feira da Saúde Respiratória  
 

Nos  dias 28 e 29 de Novembro realizou-se em Lisboa a IV Feira da Saúde 
Respiratória,  em parceria com o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva. 

Esta parceria foi extremamente valiosa pois permitiu ter todo o apoio logístico 
e toda a colaboração institucional essenciais à concretização da Feira, num 
espaço magnífico e muito acolhedor. 

Os objectivos da Feira eram sensibilizar a população para as doenças 
respiratórias, chamar a atenção dos mais novos para a necessidade de 
estilos de vida saudáveis, sem exposição ao fumo de tabaco e para a 
importância da alimentação saudável e do exercício físico na conservação da 
saúde respiratória e na melhoria da qualidade de vida dos doentes 
respiratórios. 

Realizaram-se ainda inquéritos e diversos testes respiratórios com o objectivo 
de detetar eventuais alterações que sugerissem existência de doenças 
respiratórias a necessitarem de posterior acompanhamento médico. 

O primeiro dia foi dedicado prioritariamente aos mais novos. Durante  a 
manhã  cerca de 80 alunos dos 4ª e 5ª anos tiveram palestras sobre a 
respiração, o efeito da tabaco nos pulmões,  a importância do exercício físico 
e participaram em 2 workshops sobre regras práticas para uma alimentação 
saudável (Dr.ª Maria Pais de Vasconcelos da Associação Nacional de 
Nutricionistas). Durante a tarde houve a oportunidade de intervenções breves 
a grupos de alunos (cerce de 200) no âmbito de visitas de estudo que as 
Escolas tinham programado ao Pavilhão do Conhecimento. 

Nesse mesmo dia e no dia 29 realizaram-se também atividades dedicadas ao 
público em geral. Essas atividades incluíram a realização do inquérito de 
sintomas e antecedentes respiratórios  da Fundação Portuguesa do Pulmão, 
a realização de exames espirométricos a mais de 200 pessoas de vários 
grupos etários (com o apoio da Linde Saúde) e o doseamento do monóxido 
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de carbono em fumadores ( em colaboração com a Associação Portuguesa 
de Doentes com Cancro). 

Foram também realizados inquéritos a  mais de 70 pessoas que suspeitavam 
poder ter síndrome de apneia obstrutiva do sono, encontrando-se um número 
sugestivo de pessoas com indicação para fazerem um estudo 
polissonográfico do sono, par despiste da eventual existência dessa patologia 
( colaboração da AquailGas). 

Houve intervenções para sensibilização sobre  a importância do exercício 
para a saúde respiratória) e foram realizadas diversas provas de esforço ( 
apoio da Linde – Saúde). 

No dia 29 realizaram-se mais 2 workshops sobre nutrição saudável, com 
cerca de 40 participantes, sob a responsabilidade da Dr.ª Rita de Carvalho 
Nunes do Programa  Nutrition for Kids. 

Sendo as alergias respiratórias muito frequentes pudemos abordar essa  área 
graças à excelente colaboração da Sociedade Portuguesa de Alergologia e 
Imunologia Clínica, que esteve presente nos dois dias com médicos. 
Realizaram uma bateria de testes de sensibilidade cutânea a mais de 100 
visitantes da Feira, tendo sido detetados numerosos casos de alergias e 
alérgenos respiratórios. 

Foram também realizadas palestras sobre temas como o tabaco e o pulmão 
e a Doença Pulmonar Crónica Obstrutiva. Esta última foi da responsabilidade 
da RESPIRA (Associação dos Doentes Com DPOC e outras doenças 
Respiratórias Crónicas). Releve-se esta última, muito participada, e na qual 
diversos doentes deram o seu testemunho e possibilitaram  a sensibilização 
de todos para a necessidade de coordenar esforços no sentido da defesa dos 
interesses dos doentes respiratórios crónico. 

No decurso da Feira foram distribuídos gratuitamente folhetos  informativos 
sobre DPOC e sobre desabituação tabágica e duas brochuras. Uma sobre “A 
Respiração – Uma viagem pelo nosso aparelho respiratório” editada pela 
Fundação Portuguesa do Pulmão e outra editada pela firma Menarini com o 
título “ O meu avô tem DPOC” (aval científico da Fundação). 

Este ano optamos por ter também um espaço dedicado a profissionais de 
saúde. Nele houve um Simpósio sobre Pneumonias em que participaram 
Carvalheira Santos, Maribel Santos, Ramalho de Almeida, Paula Rosa e 
Teles de Araújo, um workshop sobre “ Inaladores na Asma e na DPOC”, em 
que participaram Ramalho de Almeida, Joana Santos e Ana Cunha e outro 
sobre “Vantagens do Exercício Físico no Controle dos Doentes Respiratórios 
Crónicos”, da responsabilidade de Fátima Rodrigues e Luísa Morais 

Foram sessões de elevado nível das quais serão extraídas conclusões e, a 
partir delas poder-se-ão  percepcionar formas de atuação futura com 
relevância para a qualidade dos cuidados  de saúde prestados aos  doentes 
respiratórios. 
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5 – Concurso Respira Livremente Defende os Teus Pulmões - 2014 

O Concurso Respira Livremente, Defende os teus Pulmões, organizado pelo 
2º ano consecutivo pela Fundação Portuguesa do Pulmão, com o patrocínio 
da Direção Geral da Educação e da Direção Geral da Saúde e com o apoio 
do Montepio Geral e  da Firma Praxair, destinava-se que frequentavam os 
ensinos básico e secundário. Contou com grande participação de alunos dos 
ensinos básico, secundário e profissional. 

O objectivo do concurso foi sensibilizar os alunos dos ensinos básico, 
secundário e profissional para as temáticas da saúde respiratória, do 
combate ao tabagismo e da defesa da qualidade do ar. Simultaneamente, 
pretendia-se estimular a criatividade dos alunos e  o trabalho em equipe. 

O patrocínio da Direção Geral da Educação foi fundamental para a 
divulgação do concurso pois garantiu que os milhares de escolas do país 
tivessem conhecimento do mesmo. O patrocínio da Direção Geral da Saúde 
avalisou  a importância do concurso na prossecução dos objetivos 
pretendidos. 

Foram recebidos largas dezenas de trabalhos, (cerca de 80), 
demonstrativos  da criatividade  dos alunos e do empenhamento de muitos 
professores, o que nos permite concluir que foram alcançados os objectivos 
de sensibilização do público escolar para os problemas do tabagismo e da 
saúde respiratória. 

O apoio do Montepio  Geral foi um contributo essencial para a concretização 
do projeto e a colaboração da Praxair facilitou a sua comunicação e 
divulgação.  O concurso foi ainda divulgado através da página da Fundação 
no Facebook que contava, na altura, com mais de 70.000 seguidores.  

O Concurso e a mensagem que se pretendia transmitir chegaram assim a 
milhares de alunos dos graus de ensino que se pretendia atingir e 
envolveram diretamente centenas de alunos de todo o país e dezenas 
de professores. 

As dezenas de trabalhos recebidos foram avaliados por um júri constituído 
pelo Dr. Teles de Araújo, Presidente da FPP, pelo Professor José Alves, 
pneumologista e escritor, pela Dr.ª Margarida Barreiras Duarte, educadora de 
infância e Presidente da Comissão Executiva da Liga de Amigos da FPP e 
pelo responsável de multimédia e comunicação da FPP, Engenheiro 
Armando Teles de Araújo. 

O Júri definiu como critérios de ponderação a originalidade, apresentação e 
qualidade técnica, e a mensagem transmitida. Analisados estes parâmetros o 
júri, numa primeira abordagem, considerou que todos os trabalhos 
preenchiam níveis elevados desses três aspectos, sendo pois justo felicitar 
todos os concorrentes, professores responsáveis e as escolas de onde os 
trabalhos eram originários. 
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Uma análise mais aprofundada permitiu ao júri distinguir os trabalhos que 
considerou de maior valia nos diversos escalões. 

Sempre que o júri  considerou que a qualidade dos trabalhos o justificava o 
júri atribui nos diversos escalões mais do que um prémio, tendo em atenção 
as diferentes categorias em que os trabalhos se podiam incluir, nas áreas das 
artes, literatura e multimédia. 

Cremos que se justificam algumas considerações finais. Dos trabalhos 
recebidos só 1,6% eram do escalão A, 11,3% do escalão C e 16,1% do 
escalão D. O grosso dos trabalhos (71,0%) eram do escalão B. Estes dados 
vêm reforçar a necessidade, que a Fundação tem repetidamente  defendido 
dum maior investimento curricular  em saúde no 1º ciclo de escolaridade e no 
ensino secundário e profissional. Inversamente nota-se um relevante trabalho 
dos professores na área da saúde nos 2º e 3º ciclo. 

À semelhança do que ocorreu em 2013 mais uma vez é de salientar a 
participação de Escolas de todo o país, incluindo as Regiões Autónomas e a 
elevada qualidade  de muitos trabalhos em termos de originalidade, 
qualidade e mensagem transmitida. Estes resultados só são possíveis pelo 
forte envolvimento dos alunos participantes e pela sua pesquiza de 
informação de qualidade e, sem dúvida pelo empenhamento dos docentes 
que os motivaram e acompanharam. 

O concurso parece ter despertado maior entusiasmo e participação fora dos 
grandes centros populacionais ( Lisboa e Porto) o que nos parece positivo,  
pois que esta fórmula demonstrou ser  capaz de chegar a públicos com 
menor acesso a informação sobre saúde. 

 

 

6 – 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  274 questões o que significa um 
aumento de 42% em relação a 2013. As questões foram respondidas e a 
aceitação deste Serviço que a FPP presta tem sido muito positiva. 
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7 – Intervenção pública: 

Tem sido feita através da divulgação do Relatório anual do ONDR, dos 
nossos meios electrónicos, de documentos emanados dos nossos peritos, de 
entrevistas a  órgãos de comunicação social, nomeadamente dos canais 
generalistas da televisão – RTP, SIC, TVI. Saliente-se ainda a divulgação de 
informações pertinentes pela FPP através da colaboração de diversas 
delegações distritais com órgão regionais de comunicação social, de que são 
exemplo as intervenções das delegações de Coimbra, Viana do Castelo, 
Madeira e Açores. 

Temos mantido frequentes contactos com o poder legislativo, através da 
prestação de informações e transmissão das nossas posições à Comissão 
de Saúde da AR. 

A solicitação da FPP a Comissão de Saúde da  AR recebeu, no dia 5 de 
março, em sessão ordinária, uma delegação da FPP que transmitiu aos 
senhores deputados as suas preocupações face à detioração dos indicadores 
sobre as doenças respiratórias em Portugal. 

Foi salientada a necessidade premente duma aposta política global no 
reforço de medidas de prevenção das doenças respiratórias, baseadas na 
proteção da exposição ao fumo de tabaco, na aposta na melhoria da 
qualidade do ar, no exterior e no interior dos edifícios, na educação para a 
saúde, no reforço das campanhas de vacinação contra a gripe e numa aposta 
eficaz na vacinação contra a doença pneumocócica. 

Salientou-se também  a importância de reforçar as medidas de detecção 
precoce das doenças respiratórias e dum acompanhamento mais eficaz dos 
doentes respiratórios crónicos, capacitando-os para a gestão da sua doença. 

Afirmou-se que medidas desta natureza são custo-efetivas pois que a 
despesa que acarretam será largamente compensada pela diminuição do 
impacto dessas doenças na sociedade, pela diminuição do número e duração 
dos internamentos e pela apreciável  diminuição do número de anos de vida 
perdidos, por morte prematura. 

Apontou-se, mais uma vez, a necessidade de ser reconhecido o estatuto de 
doença crónica aos doentes respiratórios com patologias crónicas e 
incapacitantes, com os direitos e deveres que tal conceito implica. 

Foram também mantidos contactos frequentes com a Direção Geral da 
Saúde e procurado cooperar sempre com a Coordenação do Programa 
Nacional das Doenças Respiratórias, Programa no qual a FPP integra o 
Conselho Consultivo. 
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8 – Estratégia de comunicação: 

Para além da nossa colaboração com os órgãos de comunicação, a nível 
nacional e regional, já referida no ponto anterior procuramos, em 2014 
aprofundar a nossa estratégia de comunicação baseada no recurso às novas 
tecnologias de comunicação. Para tal utilizamos o nosso website, a rede 
social Facebook e a TV Pulmão. 

Quer na página Web, quer no Facebook, a par de noticiarmos as atividades 
da FPP, procuramos sensibilizar os nossos seguidores para temas como os 
riscos do tabagismo, os riscos das ondas de calor e de frio, a poluição 
atmosférica e no interior das habitações, conselhos sobre patologias como o 
cancro, a asma, a DPOC, a tuberculose, as pneumonias e outras infeções 
respiratórias bacterianas, a gripe, o síndrome de apneia do sono e ainda para 
a importância da alimentação cuidada e do combate à obesidade. 

Vejamos então alguns gráficos demonstrativos da nossa atividade nesse 
campo: 
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9 – Investigação e desenvolvimento: 

A Fundação tem  desenvolvido atividades neste domínio, nomeadamente as 
já descritas no item Congressos, Debates e Ações de Formação. 

Paralelamente, temos dado o patrocínio científico, quando solicitado, a 
diversos trabalhos de investigação, que se enquadram nos objetivos da 
Fundação. 

Mantivemos a colaboração com o Departamento de Sistemas de Informação 
da Universidade do Minho, dirigido pela Professora Maribel Yasmina Santos, 
na prossecução do projeto de desenvolvimento dum sistema informático de 
armazenamento e análise de dados dos rastreios realizados pela FPP. 

Foram apresentados resultados do estudo realizado em colaboração com a 
Universidade do Minho sobre análise dos dados recolhidos através dos 
GDHs gerados pelos doentes em 10 anos de internamentos por pneumonia. 

Procurou-se, numa outra tese de mestrado, avaliar a eventual correlação 
entre a ocorrência de pneumonias e a de fogos florestais, tendo em 
consideração a área ardida. Existem já dados preliminares deste estudo. 

 

 

10 – Outras Atividades: 

 10.1 – Exposição sobre Ventilação não Invasiva - no dia 1 de Abril 
realizou-se a inauguração da exposição  "Ventilação Não Invasiva" que 
decorreu na sede da Delegação de Coimbra da Fundação Portuguesa do 
Pulmão até ao final do mês de Maio. 

Pelas 18,30 h realizou-se a sessão solene de abertura presidida pelo 
Delegado de Coimbra - Dr. João Rui Gaspar de Almeida, que realçou a 
importância da exposição no atual panorama das Doenças Respiratórias, 
tendo tido a oportunidade de agradecer os apoios recebidos (Linde; VitalAire, 
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra; Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC); Dr Hermes Castanhas (Casa Museu). 
Seguiu-se a conferência proferida pelo Dr Joaquim Moita (Assistente 
Hospitalar do CHUC (Hospital Geral) que abordou o tema: "História da 
Ventilação Não Invasiva Domiciliária". No final da conferência foi efetuada 
uma visita guiada à exposição, onde se encontram vários modelos de 
ventiladores, interfaces-máscaras, e várias peças que pela primeira são 
expostas ao público, como por exemplo o Pulmão de Aço ( para criança). 

 10.2 – Núcleo de Cantanhede – Dinamizado pela Delegação de 
Coimbra, foi criado, em 28 de Maio, o núcleo de Cantanhede da Fundação 
Portuguesa do Pulmão, constituindo mais um passo importante na 
implantação da Fundação a nível nacional, aproximando-a das populações. 
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10.3 – Protocolo Fundação Portuguesa do Pulmão – Linde Saúde 

Durante o Congresso da Fundação, foi assinado um protocolo entre a FPP e 
a Linde Saúde no âmbito da reabilitação respiratória, área em que a 
Fundação tem reconhecido haver uma resposta extremamente deficitária em 
Portugal. 

A Linde Saúde criou o primeiro centro em Portugal especializado em 
reabilitação respiratória  no âmbito do programa internacional denominado 
AIR Care Center®. 

O protocolo estabelecido visa encarregar a FPP de fazer a avaliação anual 
dos resultados da reabilitação respiratória nos doentes assistido nesse 
Centro. 

 10.4 – Eleições dos  Órgãos Sociais: 

Em cumprimento dos Estatutos da FPP, durante o Congresso, procedeu-se à 
Eleição dos Órgãos Sociais da Fundação para a próximo quinquénio. 
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