
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença pulmonar obstrutiva 

crónica (DPOC) atinge 64 milhões de pessoas sendo a causa de morte para 3 milhões de 

pessoas. A OMS prevê que a DPOC tornar-se-á a 3ª causa de morte no mundo em 2030. 

A prevalência da DPOC em Portugal não é conhecida, mas segundo dados da Direção Geral 
de Saúde (DGS) a doença pode atingir cerca de 14,2% das pessoas com idade superior a 40 
anos.  
A DPOC é uma doença respiratória crónica, insidiosa, subdiagnosticada e subtratada, 
sendo responsável por alta morbimortalidade 
O diagnóstico de DPOC deve ser considerado num doente que tem sintomas de tosse com 
expectoração crónica, dispneia (falta de ar) e história de exposição a fatores de risco 
(tabaco, biomassa, poeiras e químicos industriais, …) 
A confirmação diagnóstica é feita através da espirometria que estuda a função respiratória 
e que segundo a DGS deve ser de fácil acesso nos Cuidados de Saúde Primários (CSP).  
Para uma melhor abordagem da DPOC na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE, foi 
criado o Projeto "Respirar Bem, Viver Melhor", que teve início a 03 de fevereiro de 2014, 
integrado no programa das Boas Práticas de Governação Clínica. Para tal foi constituído 
um grupo de trabalho representante dos Cuidados de Saúde Primários e Cuidados de 
Saúde Hospitalares, que elaborou um fluxograma para a identificação dos doentes com 
suspeita de DPOC, com 40 anos ou mais, sintomáticos e com fatores de risco. A aquisição 
de um espirómetro e a contratação de uma técnica de Cardiopneumologia para a 
realização de espirometrias e preenchimento de dados clínicos foi fundamental, porque 
uma das componentes do Projeto era a descentralização da realização de espirometrias, 
permitindo que os doentes em risco tivessem, no seu Centro de Saúde, acesso a este 
exame, fundamental para o diagnóstico e para a estratificação do risco. 
Até 31 de Outubro deste ano foram realizadas 6177 espirometrias em todos os Centros de 
Saúde do distrito de Viana do Castelo tendo-se diagnosticado 797 casos de DPOC. O 
Projeto tem visado o reforço do envolvimento dos profissionais de saúde e da comunidade 
na sensibilização dos cidadãos para o problema da DPOC; a integração da rede dos 
cuidados de saúde primários e dos cuidados de saúde hospitalares; e a capacitação dos 
vários intervenientes do Projeto através de um plano de formação interna destinado aos 
profissionais dos CSP e externa destinado à comunidade, sustentado numa partilha de 
informação e do  
conhecimento.  

  
 
 
 
 

 


