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As doenças respiratórias

foram desvalorizadas e

consideradas de menor

importância durante vários anos, porque todas as atenções estavam voltadas para

os problemas cardiovasculares, resultando assim um elevado crescimento da

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC).

Introdução:

O estudo realizou-se em 4 locais diferentes no Distrito de

Coimbra. A população em estudo apresentava pelo menos 3

destes critérios: idade> 40 anos (> 35 anos, se fumador);

fumador ou ex-fumador; ter expectoração ou “catarro na maior

parte dos dias”; ter tosse na maior parte dos dias; cansar-se

com mais facilidade do que as outras pessoas da sua idade.

Pretendeu-se detectar precocemente sinais de alarme em indivíduos após a

realização de uma espirometria. Em função dos resultados que se obtiveram fora

dos padrões normais, os doentes foram encaminhados para o médico, para que

mais precocemente e num estadio mais ligeiro da doença, pudessem começar a ser

tratados.

Objectivos:

Metodologia:

Na DPOC, o papel do farmacêutico comunitário na educação do utente acerca da sua doença é essencial, face à proximidade com o mesmo. Um dos principais objectivos é

conseguir que coopere com o tratamento e reduza a ansiedade perante a doença. A identificação precoce de sinais de um estadio ligeiro, que normalmente é assintomático,

pode levar ao tratamento antecipado desse doente por parte do médico, com melhoria significativa da sua qualidade de vida.

Conclusão:

As espirometrias foram realizadas com um aparelho Vitalograph Compact, seguindo os

requisitos necessários. Os resultados foram avaliados no momento e os que se

obtiveram fora dos padrões normais foram incluídos numa fase de estudo, para depois

serem enviados ao médico com o respectivo relatório da farmácia. Os doentes

polimedicados foram encaminhados, para as consultas de acompanhamento

farmacoterapêutico na farmácia.

Distribuição da amostra por
sexo:

Distribuição da amostra por
hábitos tabágicos e por sexo:
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Distribuição do Índice Tiffeneau
na amostra por sexo:

Doentes com sintomas ligeiros (L),
moderados (M), graves (G) e muito
graves (MG) de possível DPOC

Classificação das espirometrias obtidas:
obstrutivas (O), mistas (M), normais (N),
restritivas (R) ou inespecíficas (I) na
amostra, por sexos.
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Encaminhamento dos utentes para o
médico ou outros serviços da farmácia,
após realização da espirometria.
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Dos 127 utentes encaminhados para
o rastreio, 104 apresentavam 3 ou
mais critérios de inclusão no estudo

Dos 104 utentes que participaram no
estudo, 46 eram fumadores, sendo o
sexo masculino o que apresentava
maior taxa de fumadores.

Foram encaminhados para o médico de
familia 12,5% dos utentes, que apresentavam
um Índice de Tiffeneau < 70 %. Destes,
96,15% eram assintomáticos, uma
característica frequente da DPOC ligeira

Os fumadores ou ex-fumadores - teste de
Fagerström (tFag) e testes de monóxido de
carbono (tCO) para posteriormente serem
motivados a entrarem nos programas de
cessação tabágica .

Foram enviados ao médico todos os restantes
indivíduos que apresentaram curvas
espirométricas obstrutivas e mistas, pela
possibilidade de estarem relacionadas com a
DPOC .

Número de patologias
referidas pelos utentes e
por sexo:

Número de medicamentos
tomados pelos utentes e por
sexo:

Todos os utentes, excepto 1 do
sexo masculino, referiram que
tinham de uma a quatro
patologias.

Doentes polimedicados (5 ou mais
medicamentos diferentes por dia),
apresentaram resultados inespecíficos.

104 utentes com 
3 ou mais critérios 
de inclusão

46 fumadores

58 fumadores

12 utentes encaminhados ao médico de 
familia com Índice de Tiffeneau < 70%

25 utentes encaminhados para 
consulta de Revisão da Terapêutica

37 utentes encaminhados para consulta 
de Cessação Tabágica

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

ASMA DEP DL HTA IC HBP OST DM RA GOTA UG

%
	d
a	
	a
m
os
tr
a	
to
ta
l
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Distribuição dos utentes por patologia

Os utentes polimedicados estão a ser estudados e
monitorizados na farmácia no programa de
Acompanhamento Farmacoterapêutico (AF).

Resultados:


