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R E. SUMO 

Em uma amost-ra ele 12% da população urbana de llo 

tucatu, São Paulo, constituída de 7.075 pessoas, foram identi

ficados SZS indivíduos com sintomas sugestivos de doenc;a respi 

ratória crônica inespecífica (DRCI). Utilizando o questioná

rio de sintomas respiratórios "ATS-DLD-78", a1>licado ror entr~ 

vistadores leigos, a autora dete-rminou a preval~ncia de alguns 

sintomas e de associações sugestivas de asma brônquica, bron ~ 

quite crônica e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

Os sintomas mais frequentes no sexo masculino , 

foram: tosse, expectoração e chiado, cuja preval~ncia foi de 

6,21, 5,41 e 5,31, respectivamente. No sexo feminino os sinto 

mas mais frequentes foram: tosse, chiado, dispnéia e rinite 

alérgica cujas taxas de prevalência foram: 4,71, 4,7\, 4,2\ e 

4,01, respectivamente. Houve maior prevalência de sintomas res 

piratórios nos maiores de 50 anos de idade e nos menores de 

15 anos. 

A prevalência media de sintomas sugestivos de 

asma brônquica foi de 5, 0'1., e de 1, 9 i para bronquite crônica e 

de 0,11 para DPOC. 

A influência do hábito de fumar, presente entre 

os sintomáticos respiratórios em 33,71 dos homens e 23,41 das 

mulheres, foi estudada em relação aos sintomas de tosse e 

expectoração pela manhã e aos sintomas sugestivos de bronquite 

crônica. 

Em vista dos resultados, a autora analisa e 



c.omenta a metodologia utilizada e a aplicabilidade do questio

nário "ATS-DLD-78" em nosso meio. Frente a escassez de dados 

relativos is DRCI, no Brasil, conclui sobre a necessidade de 

novos inquéritos epidemiolÓgicos em regiões diferentes. reali

zado.s com metodologia adequada que possibilite a comparação dos 

resultados, complementados, quando possível, por estudos clÍni 

cos, tendo em vista o planejamento de medidas e programas de 

intervenção. 



SUI<I~IARY 

In a samplc of 121 of thc urban population of 

Botucatu, São Paulo (7075 persons) submitted to a general 

health and life conditions survey, 525 people with symptoms 

of inespecific chronic respiratory diseases (ICRD) were 

detected. The "ATS-DLD-78" questionnaire for respiratory 

symptoms was applyed to these 525 people by non-medical 

interviewers, and from the collected data the prevalence of 

some symptoms and association of symptoms suggesting asthma, 

chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonar disease 

(COPD) was determined. 

The most frequent symptoms in males were cough 

(6,2%), expectoration (5.4%) and wheezing (5.3%) and in females, 

cough (4.7%), wheezing (4.7%), dyspnea (4.2%) and allergic 

rhinitis (4.01). 

The prevalence os respiratory symptoms was 

greater before 15 after 50 years --óf age. 

The mean prevalence of symptoms suggesting asthma 

was 5.0%, suggesting chronic bronchitis, 1.9\ and COPD 0,1\. 

Tobacco smoking was presente in 33.7\ of 

symptomatic men and 23.4% of the symptomatic women. There was 

a relation between smoking and the presence of morning cough 

and phlegm and symptoms of chronic bronchitis. 

The used rnetodology and the applicability of the 

"ATS-DLD-78" questionnaire to our population is analysed and 

commented. 



Taking into account the scarcity of data about 

ICRD in Brazil, the author concludes emphazising the.need of 

another epidemiological surveys in different parts of the 

country, using tested and standardized methods that make 

possible a comparison of data, with the aim of planning 

intervention measures and programmes. 
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1. INTRODUÇÃO 

As inforrnaç6es disponíveis sobre rnorbidade, mortal! 

dade e incapacidade causadas pelas doenças respirat6rias, bem 

corno seu custo econ6rnico, demonstram claramente sua importãn-

cia corno problema de saúde pÚblica em todas as partes do mun

do. Evidências epiderniol6gicas acumuladas têm identificado d_!: 

versos fatores específicos, ambientais e sociais, que influen 

ciarn a ocorrência destas doenças (25,37 ). 

Por estas raz6es, primeiramente as doenças respira

tórias agudas e mais recentemente as doenças respirat6rias era 

nicas foram objeto de recornendaç6es da Organizaçio Nundial da 

Saúde (ONS) e da Uniio Internacional contra a Tuberculose 

(UICT), no sentido de que sejam elaborados programas abrange~ 

tes, nacionais e internacionais, com o objetivo de reduzir a 

mortalidade, morbidade e incapacidade atribuíveis a estas do 

enças, visando à promoção e manutenção da saúde respiratória 

da população em todos os países, desenvolvidos e em desenvol-
~ 

vimento(3~. Programas de intervenção relacionados com o 

controle das Infecç6es Respirat6rias Agudas (IRA) .já estão sen 

do testados e desenvolvidos, com a participação das redes bá-

sicas de saúde, em vários países e estão se iniciando em al

guns países em desenvolvimento. Quanto às doenças cr6nicas 

muito pouco foi realizado, neste sentido, até recentemente 

( 3 7). 

Ambas as entidades: OMS e UICT salientam a necessi-

dade de informaç6es novas ou adicionais para conhecer a real 

magnitude do problema e para melhor definir a etiologia des-



tas doenças, bem como o papel dos fatores contribuit6rios em 

sua ocorrência e/ou agravamento. As pesquisas recomendadas sao 

as de campo, para medir a prevalência das doenças respirat6 

rias cr5nicas e estudos analíticos das causas determinantes e 

dos fatores que afetam a hist6ria natural das mesrnas, a fim 

de que seja possível formular e executar programas de inter-

vençao ( 3 7) • 

As estatísticas de mortalidade e morbidade existen-

tes, sao numerosas nos países desenvolvidos e escassas ou au-

sentes nos países em desenvolvimento. Mesmo aquelas que exis

tem a nível nacional, não permitem comparações entre países 

pelas razoes referidas a seguir. 

Os estudos de mortalidade apresentam taxas e coefi

cientes muito variáveis de um pais para outro, em decorrência 

mais das diferenças nas formas de preenchimento e codificação 

das informações dos atestados de 6bito, do que, talvez, de 

reais diferenças da situação epidemiol6gica das doenças respl 

ratórias crônicas entre os países (22, 30). Segundo estes es-
~-

tudos, tais divergências decorrem: da ~omplexidade dos qua

dros clínicos e das formas de registro adotadas, dos hábitos 

diagnósticos do médico responsável pelo preenchimento, da di

ferente composição etária dos óbitos estudados nos diversos 

locais, das características pr6prias de cada pais ou região, 

da valorização maior ou menor da ocupação, e das categorias 

diagn6sticas adotadas para codificação. Neste Último aspecto, 

as divergências são maiores quanto mais especificas forem as 

categorias utilizadas da Classificação Internacional das Do-

enças (CID) (22,30). Estas considerações são importantes 
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quando se pretende comparar a situação epidemiológica entre 

países, a partir das estatísticas de mortalidade. 

Em anos recentes, BULLA & HITZE3 estudaram os ates 

tados de Óbito de 88 países de 5 continentes e verificaram que 

as doenças respiratórias crônicas ou mais especificamente: 

bronquite, enfisema e asma, representaram 27,9~ das mortes 

por doenças respiratórias e 2,9% dos óbitos por todas as cau

sas e em todas as idades. 

HER}~NN 22 , comentando os coeficientes de mortalida

de encontrados em países da Europa, em 1974/75, que variaram 

de 17 por 100.000 homens na França a 99 por 100.000 homens 

na República Democrática Alemã, reforça que tais coeficientes 

poderiam não refletir a verdadeira situação epidemiolÓgica da 

queles países, considerando os fatores de divergência ante 

riormente referidos. 

LEBOWITZ e co1.Z 7 fazem referência a um coeficiente 

de mortalidade por doenças pulmonares obstrutivas crônicas nos 

EUA de 15,6 por 100.000 habitantes.-em 1969. Estes autores 

mencionam também a tendência ao aumentá da mortalidade nos 

EUA por enfisema e por bronquite crônica, da ordem de 172% 

e 80%, respectivamente, no período de 10 anos, de 1958 a 1967 

(27). Esta tendência ao aumento da mortalidade por doenças 

respiratórias crônicas foi observada também em diversos paí -

ses da Europa, principalmente no sexo masculino e nas idades 

média e avançada (22). 

Nos países em desenvolvimento as estatísticas de 

mortalidade e morbidade por doenças respiratórias crônicas sao 

escassas e, a nível nacional, geralmente ausentes. 
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No Brasil, utilizando dados de população e o num e 

rode 6bitos ocorridos em 1982, publicados pelo Minist6rio da 

SaGde2 , onde as causas de morte foram agrupadas segundo a 

Lista Brasileira de ~lortalidade (CID-BR), vigente no País 

desde 1979, foi possivel determinar alguns indices. Assim, os 

6bitos por bronquite crônica e não especificada, enfisema e 

asma (c6digo 323 da CID-BR), representaram, em 1982, 141 do 

total de 6bitos por doenças respirat6rias (rubrica 32 da CID

BR), tendo sido excluídas as doenças do trato respirat6rio s~ 

perior, e 1,1~ do total de Óbitos por todas as causas. O coe-

ficiente de mortalidade por tais doenças resultou em 6,5 por 

100.000 habitantes. Para o Estado de São Paulo, seguindo o 

mesmo procedimento, os óbitos por bronquite, enfisema e asma 

representaram, em 1982, 11~ das mortes por doenças respirat6-

rias e 1,2% do total de óbitos por todas as causas. No Esta

do de São Paulo, o coeficiente de mortalidade por doença res

piratória crônica resultou em 7,8 por 100.000 habitantes. 

Estas taxas são semelhanj:.es àquelas encontradas por 

LAURENTI 26 , para o municÍpio de São PaÚlo, ao utilizar os a

testados de óbito como Única fonte de dados. Este autor, en-

tretanto, demonstrou, em seu trabalho, que quando os atesta

dos de Óbito sofreram a correção necessária, através de pes

quisa realizada junto as famílias e aos registros médico-hos-

pitalares, a importância das doenças respiratórias crônicas, 

como causa de morte, aumentava sensivelmente, principalmente 

no grupo etário de 15 a 74 anos. Assim, a percentagem de 

6bitos por doenças respirat6rias crônicas, passava, 

grupo etário, de 12% a 36,6%, em relação a todos os 

naquele 

6bi tos 
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por doenças respiratórias e de 1,1% para 2, 8% em relação aos 

Óbitos por todas as causas. No mesmo trabalho LAURENTI 26 , c~ 

mentando os resultados de BULLA & HITZE 3 e das estatísticas de 

mortalidade em geral, ressalva que a utilização dos atestados 

de Óbito, como Única fonte de dados, principalmente em nosso 

meio, pode prejudicar as estatísticas de mortalidade, em vir-

tude dos erros que frequentemente são cometidos no preenchi

mento dos atestados e da tendência, verificada na maioria dos 

países, de superestimar determinadas causas em detrimento de 

outras. 

As estatísticas de morbidade, bastante frequentes 

na literatura médica mundial em relação aos países desenvolvi 
~ dos, apresentam dificuldades ainda maiores, quanto a sua 

representatividade da real situação epidemiolÓgica das doen-

ças respiratórias crônicas e quanto à possibilidade de compa

rações entre nações. São várias as razões que contribuem para 

estas dificuldades. 

Tratando-se de doenças que se manifestam essencial 
~-

mente através de sintomas e sinais clí~icos, raramente levan-

do a um comprometimento pulmonar detectável precocemente, a-

través de exames radiológicos e provas de função pulmonar, 

seu diagnóstico e prognóstico tornam-se complexos. Os quadros 

obstrutivos permanentes, como o enfisema pulmonar, sao carac-

tcri:ados por alterações anátomo-patológicas, dificilmente 

diagnosticáveis através tios exames complementares, disponí 

veis nos serviços médicos e mesmo nos centros especializados. 

Diversos fatores como: a idade, o sexo, a ocupaçao, o hábito 

de fumar, o grau de exposiç~o a poluentes ambientais, a scnsi 
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bilidade individual a determinados estímulos alérgicos e as 

condições de vida, influenciam o surgimento e a intensidade 

dos sintomas e dificultam a avaliação do prognóstico. 

O interesse por estas doenças data já de algumas 

décadas. Surgiu inicialmente na Inglaterra e em seguida em 

outros países da Europa, nos Estados Unidos da América (EUA)e 

gradativamente difundiu-se por todos os continentes. Uma das 

preocupações prioritárias dos médicos e cientistas foi o estu 

do das possíveis etiologias destas doenças e a busca de uma 

padronização internacional dos conceitos clÍnicos utilizados 

para definir e classificar suas principais síndromes: a bron

quite crônica, com ou sem componente obstru:;ivo, o enfisema 

pulmonar e a asma brõnquica. Neste sentido,. a classificação 

mais utilizada, porém não a Única, e a que foi recomendada p~ 

lo CIBA GUEST SYMPOSIU~1 8 , desde 1959, com algumas mudanças 

conceituais posteriores, apresentadas pela OMS e por um Gru

po de Estudo da CIBA Foundation e comentadas por FLETCHER17 

As possíveis etiologias e a inferê~cia maior ou menor dos 

principais fatores de risco, como o clima, a poluição ambien

tal, o hábito de fumar, as infecções respiratórias e os fato

res alérgicos, entre outros, são discutidos em diversos traba 

lhos da literatura mundial, produzidos, em sua maioria, nos 

países desenvolvidos ( 8, 12, 15, 17, 25, 27, 28, 29, 31.) 

As estatísticas de morbidade existentes estão fre

quentemente relacionadas com a demanda atendida pelos servi -

ços de saúde ou com determinados grupos populacionais, sendo 

menos frequentes os trabalhos realizados em amostras represen 

tativas da população geral. IIER~lr\~:\22 reporta-se a estatísti 
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cas de países da Europa, onde a bronquite crônica representou 

18% (na PolÔnia) e até 46% (na República Democrática Alemã)da 

demanda anual atendida pelos serviços médicos daqueles países. 

Também faz referência à variedade encontrada em inquéritos e

pidemiológicos na Europa, onde a bronquite crônica foi diag -

nosticada em 4,9% dos homens examinados na Suiça e em até 

69,2% dos homens examinados na República Federal Alemã. 

A mesma variação dos resultados é referida na lite

ratura a respeito da asma brônquica em crianças. ELLisl2 re

fere que a prevalência de asma encontrada em diversas popula

çoes variou de 1,4% até 11,4% ou mais. 

Segundo os autores estas diferenças decorrem, nao 

necessariamente de situações epidemiolÓgicas diversas, mas 

principalmente da composição etária entre outras característi 

cas dos grupos estudados, que geralmente não eram representa

tivos da população geral da qual provinham. Outro aspecto 

importante, que dificulta as comparações entre prevalências 

em locais ou épocas diferentes, é a.-classificação ou os crité 

rios diagnósticos adotados em cada traoalho, para definir as 

síndromes clínicas em pauta. 

GO:-.IZALES 21 comenta a escassez de investigações e a 

ausência de estatísticas nacionais de morbidades emrelação as 

doenças respiratórias crônicas na América Latina. Reconhece 

entretanto que, ã semelhança do que ocorreu nos países desen

volvidos, o interesse em diagnosticar e estudar estas doenças 

foi aumentando em todos os países do continente, na medida 

em que os Índices da tuberculose foram diminuindo. Ao mesmo 

tempo lJlle reforça a necessidade de dir:wnsionar o problema re-
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presentado pelas doenças respiratórias crônicas em nossas rea 

lidades, considera que possivelmente as mesmas apresentem pre 

valências diferentes, em cada país, em decorrência da diversi 

dade de características ambientais, climáticas e dos 

de vida. 

Entre os estudos de morbidade relacionados com as 

doenças respiratórias crônicas, os inquéritos epidemiolÓgicos 

têm importância fundamental, por permitirem o dimensionamento 

do problema em populações, bem como a identificação, dos fato 

res considerados de risco ( 37). Neste sentido, a preocupação 

dos pesquisadores, nas Últimas décadas, foi de elaborar ins-

trumentos para serem utilizados nos inquéritos de grupos ou 

de amostras populacionais. O instrumento mais estudado e uti

lizado foi o questionário de sintomas respiratórios. A primei 

ra versao que surgiu foi o questionário MRC, elaborado em 

1960 pelo British Medical Research Council, destinado a iden-

tificar os portadores de sintomas de bronquite crônica, poste 

riormente revisado em 1966 e 1976 ~-que passou a ser utiliza-

do, com ou sem modificações, em diversos países, tendo sido 

traduzido em várias lÍnguas. Assim, em 1968, a American Tho

racic Society adotou o questionário e o publicou com instru -

çoes para seu uso. Em 1971, o National Heart and Lung Institu 

te (NHLI) introduziu algumas modificações no MRC, na busca de 

uma nova versão (questionário NHLI) que fosse mais adequada 

para sua utilização nos EUA (33). 

No final da década de 1970, a American Thoracic So-

ciety e a Division of Lung Diseases, formaram um comitê de 

especialistas em padronização de métodos epidemiológicos. Es 
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tes, elaboraram uma terceira versao de questionário sobre sin 

tomas respiratórios, a partir do MRC e do NHLI, que recebeu a 

denominação de ATS-DLD. Para a obtenção de uma história bási

ca mÍnima, em relação às doenças respiratórias crônicas, qua! 

quer dos questionários pode ser usado. Entretanto, o ATS-DLD, 

por seu maior poder discriminatório, permite a obtenção de in 

formações mais completas e detalhadas em relação a diversos 

ítens relativos ao quadro sintomático dos indivíduos (10). A

lém disso o ATS-DLD apresenta um maior grau de padronização 

de suas questões e tem sido amplamente testado e revisto por 

especialistas (14). 

Nas Últimas décadas, diversos questionários foram 

elaborados e seus resultados foram comparados com os obtidos 

através da aplicação do MRC, entre eles, o P.F.R. (Pneumoconi 

osis Field Rcsearch) da National Coal Board na Inglaterra e o 

ECCS da European Community for Coal and Steel. As comparações 

permitiram concluir sobre a necessidade de padronização do 

questionário que se pretende utiliurr, para evitar resultados 

diferentes na mesma população (24, 36). 

A principal questão que preocupou os pesquisadores, 

nas Últimas décadas, foi a adequação deste tipo de instrumen

to para a identificação dos sintomas respiratórios crônicos em 

inquéritos epidemiológicos, bem como a identificação e corre

ção das possíveis fontes de erro em sua aplicação, que pode

riam levar a falsos resultados (33). Alterações importantes 

nos resultados podem ocorrer por mudanças introduzidas na fo!: 

mulação e até na sequ~ncia das perguntas de um questionário 

previamente padronizado, quando a nova versão não é submetida 
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a um processo de validação. A variabilidade das respostas, em 

decorrência da forma de administração do questionário, por 

meio de entrevistadores, foi amplamente estudada ( 13, 33). O 

tamanho e a composição da amostra populacional selecionada p~ 

ra responder ao questionário, também pode influenciar os re

sultados ( 33). 

Em geral, a utilização de um questionário que tenha 

sido previamente validado e testado, bem como a seleção de 

uma amostra realmente representativa da população alvo, viabi 

liza plenamente a utilização desta metodologia e permite a 

comparação dos resultados obtidos em lugares e momentos dife

rentes (33 ). Uma sensível redução dos principais fatores de 

erro, pode também ser obtida através do treinamento adequado 

de um nGmero suficiente, porém não excessivo, de entrevistado 

res, em situações em que o auto-preenchimento do questionário, 

por parte dos indivíduos selecionados, não f~r possível (33). 

O Brasil está entre os países que desconhecem a 

verdadeira dimensão das doenças re~piratórias crônicas em sua 

população. Por um lado, a preocupação ae médicos e pesquisad~ 

rcs em relação a estas doenças vem aumentando nos Últimos anos, 

frente às observações da prática clínica diária e aos resulta 

dos de alguns trabalhos isolados, realizados em demandas ambu 

latoriais c hospitalares. Neste sentido, um estudo da utili-

zação de leitos hospitalares na região de Ribeirão Preto (SP), 

mostrou que as doenças respiratórias, no caso constituídas 

principalmente de: otttras pneumonias, bronquite, asma, enfi

sema, hipertrofia de amígdalas e vegetações adenoides (VIII 9 

l;rupo da sa. Rcvis~10 <.la CI!J), ocupa\"am o segundo lugar como 
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causa de internação, sendo o primeiro lugar atribuído is ''com 

plicações da gravidez, parto e puerpério" e o terceiro lugar 

às "doenças do aparelho circulatório" (38). Em Santo André 

(SP), ALTERTHUMl encontrou uma prevalência de 9% de asmáti -

cos, nas crianças matriculadas na Fundação de Assistência 

à Infância. Mais recentemente, um levantamento realizado em 

hospital do Rio de Janeiro, mostrou que os portadores das do-

enças pulmonares obstrutivas crônicas, representavam mais de 

20% da demanda do ambulatório de pneumologia, 25% das interna 

ções na clínica pneumológica e que 24% dos casos internados , 

com exacerbação da doença, evolu{am para o Óbito (39). 

As pneumopatias crônicas passaram também a ser deba 

tidas, com maior frequência, em Congressos e Seminários de 

forma mais abrangente e não apenas em relação aos aspectos clí 

nicos, diagnósticos e terapêuticos. Neste sentido, em 1982,du 

rante o I9 Seminário de Doenças Crônico-Degenerativas e Rede 

Básica de Saúde, realizado em São Paulo, um dos temas debati-

dos foi o das doenças respiratórias~crônicas. Naquela oportu

nidade, durante uma das palestras(*), foi salientada a neces

sidade de organizar: "uma rede básica de saúde expandida para 

assegurar a máxima cobertura possível, com elevado poder reso 

lutivo a nível ambulatorial, respaldada numa retaguarda muito 

bem articulada para os atendimentos de segundo e terceiro ní

vel e que, assim hierarquizada, fosse também convenientemente 

(*) ARANTES, G.R. - "Pneumopatias crônicas e rede básica de 

saúde", palestra proferida no I 9 Seminário de Doenças Crô 

nico-Degenerativas e Rede Básica de Sa~de, realizado em 

Sâo Paulo, no período de 10 a 12 de maio de 1982. 

Stnlco de Biblioteca e Documentação 
fiCULDiCI f S úOI POBUCA 
IIIV!RSIDAOI Df SAO PAULa 
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regionalizada". Propostas concretas para a prevençao em to

dos os níveis e com ênfase especial na prevençao primária, fo 

rarn apresentadas durante a palestra e amplamente debatidas en 

tre os participantes. Tais propostas estão em consonância com 

as recomendações a respeito de programas nacionais de inter

venção para promoção da saúde respiratória, que foram recente 

mente publicadas pela OMS/UICT37. 

Por outro lado, a escassez de informações anterior-

mente referida em relação i mortalidade e rnorbidade das doen-

ças em pauta, representa urna dificuldade a ser superada fren

te i necessidade de implantação de programas de prevenção e 

controle. 

Os inquéritos epidemiolÓgicos realizados em amos -

tras populacionais, em nosso meio, são ainda mais raros. SAN

TOS NEVES e colaboradores 34 rezalizararn dois inquéritos de 

prevalência das broncopneumopatias obstrutivas crônicas em a

mostra da população de ~laruípe (ES), utilizando um questioná-
~ 

rio próprio que foi aplicado em entrevi?tas domiciliárias. No 

primeiro inquérito, em 1971, encontraram urna prevalência de 

12,6~ de "prováveis" broncopneurnopatias crônicas. No segundo 

inquérito, em 1978, encontraram urna prevalência média "prová 

ve1" de bronquite crônica de 6,5~. com predominância no sexo 

masculino e em maiores de 30 anos. A prevalência "provável"de 

asma brônquica foi de 10,1~. com predominância nas crianças 

menores de 9 anos. Os autores preocuparam-se também em medir 

o hábito de fumar na população de estudo. 

RAMOS 32 , utilizando o sistema de inquéritos de mor 

bidade por entrevistas domiciliárias em amostra populacional 
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urbana, implantado em Ribeirão Preto (SP) desde 1975 (5) e 

que já tinha demonstrado que as doenças respiratórias, agudas 

e crônicas, representavam 25% da morbidade referida ( 6), rea 

lizou inquérito específico sobre as doenças respiratórias cro 

nicas, utilizando o questionário MRC, com acréscimos. Pores

te procedimento, encontrou uma prevalência média de 4,5% de 

bronquite crônica, 3% de asma brônquica, 15,7\ de prevalência 

de tosse e 13,5% de expectoração. 

CHAIEB 7 e colaboradores realizaram, em 1980, um in 

quérito domiciliar numa amostra estratificada da população de 

Porto Alegre, com o objetivo de estudar o hábito de fumar 

suas repercussoes sobre o fluxo respiratório. Neste estudo 

e 

, 

onde também foi utilizado um questionário específico modifica 

do a parti r do ~IRC, os autores verificaram que a perda do fl_!! 

xo respiratório foi maior entre os fumantes, quando compara

dos aos ex-fumantes e aos nao fumantes e nas idades superio

res a 55 anos entre os homens e de 45 a 64 anos entre as mu-

lheres. Das pessoas entrevistada-S, 10'1. referiram doença pul-

mona r. 

Frente ao quadro brasileiro apresentado, de preocu

paçao cada vez maior com as doenças respiratórias crônicas i

nespecíficas, ausência de estatísticas de mortalidade e morbi 

dade a nível nacional e escassez de inquéritos epidemiológi -

cos que busquem estabelecer a prevalência destas doenças em 

regiões diversas do país e cujos resultados possibilitem as 

necessárias comparações e sua utilização no planejamento de 

programas de prevenção e controle, torna-se evidente a neces

sidade de um maior número de pesquisas nesta linha, bem como 
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de estudos analÍticos relacionados com os principais fatores 

de risco, entre eles o hábito de fumar, tão estudado em ou

tros países (16, 21, 23,28), 

Em Botucatu, município do interior do Estado de 

São Paulo, inexistem dados de morbidade em relação às doenças 

respiratórias crônicas inespecÍficas. 

Os Únicos dados publicados são de mortalidade, ex

traídos do trabalho de CORTEzll que estudou a mortalidade se

gundo causas múltiplas no municÍpio, no período de maio de 

1972 a Junho de 1974. O grupo A-93 da lista A da CID-8a. Revi 

sao, abrange os diagnósticos de bronquite, enfisema e asma.Es 

te grupo ocupou o 119 lugar entre as causas básicas de morte 

na população urbana de Botucatu, correspondendo a um coefici

ente de 16,67 por 100.000 habitantes. Na distribuição segundo 

causas múltiplas, na mesma população, o grupo A-93, ocupou o 

149 lugar, correspondendo a um coeficiente de 45,57 por 100.000 

habitantes. 

Segundo as estatísticas ~nuais realizadas pelo Cen

tro de Saúde-Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu 

U~ESP, em 1983, o grupo 32 (outras doenças do aparelho respi

ratório), da Lista Básica para tabulação da CID- 9a.Revisão, 

representou 6,4% do total de diagnósticos da clientela de O a 

12 anos atendida naqtlcle serviço e 5,41 para a clientela de 

12 anos c mais. Evidentemente, esta clientela não € represen

tativa da população de Botucatu e se caracteriza pela predomi 

nância de crianças e mulheres e pouca frequência de 

em geral. 

adultos 

A evidente escassez de informações sobre o assunto 
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e a semelhança destes resultados isolados com os dos outros 

trabalhos nacionais, anteriormente referidos, constituíram a 

principal motivação para a realização de um inquérito epidemi 

ol6gico, que permitisse estabelecer, atravis de metodologia a 

dequada, a prevalência de sintomas compatíveis com as doenças 

respirat6rias cr6nicas inespecíficas na população de Botucatu. 

Na época do planejamento do presente estudo, havia 

um grupo de pesquisadores do Departamento de Saúde Pública da 

Faculdade de Medicina do Campus de Botucatu - UNESP, interes

sado na realização de um inquérito mais amplo, que permitisse 

conhecer as condiç6es de saúde e de vida da população do Muni 

cípio. 

Desta forma, partiu-se para a elaboração do projeto 

denominado "Análise das condições de saúde e de vida da popu

lação urbana de Botucatu, São Paulo", constituído de sete sub 

projetos principais, complementares entre si. Os objetivos des 

tes eram de estudar: a morbidade referida por uma amostra re

presentativa da população urbana, o~ acidentes comuns e do 

trabalho; o estado nutricional dos menÕres de 5 anos; as prin 

cipais características da força de trabalho e as condições 

s6cio-econ6micas da população; sua percepção em relação a sin 

tomas e sinais de doença e em relação ã saúde mental; a forma 

e o grau de utilização dos serviços de assistência médica ou 

leiga, bem como a prevalência de sintomas das doenças respira 

t6rias agudas e cr6nicas. 

A partir de uma amostra previamente estabelecida de 

12% da população urbana de Botucatu, os sete sub-projetos pa~ 

saram a ser executados ao mesmo tempo, no período de abril de 
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1983 a abril de 1984. 

A metodologia utilizada, em todos os inquéritos,co~ 

sistiu da aplicação de questionários específicos, em entrevi~ 

tas domiciliárias realizadas por uma equipe de entrevistado

res treinados, leigos em medicina, que atuaram sob supervisão 

constante e sob a coordenação de uma equipe da área de pesqui 

sas populacionais do Departamento de Saúde PÚblica da Faculda 

de de Medicina de Botucatu. 

Para a realização do presente trabalho, o questioná 

rio escolhido foi o ATS-DLD-78(1~,por seu maior poder discri

minatório quanto aos sintomas respiratórios crônicos e omaior 

grau de padronização de suas perguntas, em comparação com os 

de outros questionários como o MRC e o NHLI. Além da vantagem 

de ter sido amplamente testado e revisto por especialistas, o 

ATS-DLD permite comparar os resultados, obtidos através de 

sua aplicação, com aqueles dos trabalhos em que foram utiliza 

dos os questionários MRC e NHLI e também possibilita compara

ções entre informações obtidas através do auto-preenchimento 

das respostas por parte dos sintomáticos respiratórios, ou a

través da intermediação de entrevistadores treinados ~q. 

Além da tradução das perguntas do questionário para 

o portugu&s, com os cuidados necessários para não alterar seu 

sentido original, foram feitas algumas adaptações, para faci

litar sua aplicação em nossa realidade. Assim, o questionário 

F-10 do presente trabalho é constituído pelo corpo principal 

do ATS-DLD-78, sem alterações na sequência dos blocos das per 

guntas sobre tosse, expectoração, sibilância e dispnéia, com 

o acréscimo, no final do questionário, de perguntas relativas 
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à existência e formas de tratamento e aos antecedentes de tu-

berculose pulmonar. Foram excluídas do F-10 as perguntas do 

questionirio original sobre antecedentes pessoais e família -

res de doenças pulmonares e a história ocupacional dos entre-

vistados, pelas razões expressas na metodologia. 

Tratando-se, ainda, de um trabalho realizado, nao 

isoladamente, mas como parte de um inqu~rito epidemiolÓgico 

mais amplo, as informações de carater biológico e social rela 

tivas aos entrevistados, foram registradas no questionirio de 

caracterização familiar (F-02), não havendo necessidade, por-

tanto, de sua inclusão no F-10. 

Uma vez definidos o processo de amostragem, a meto

dologia a ser utilizada e após submeter o questionirio F-10, 

ao processo de validação e ao pré-teste, procedeu-se à reali

zação do inquérito sobre a prevalência dos sintomas sugesti 

vos de Doenças Respiratórias Crônicas Inespecíficas (DRCI) 

com o objetivo de contribuir para o conhecimento da história 

natural destas doenças na população urbana de um município do 

interior do Estado de São Paulo. 

Este estudo teve como objetivos específicos: 

. ,·e ri ficar, em nossa realidade, a aplicabilidade 

de questionirio padronizado para o estudo de sintomas respira 

tórios crônicos em inqu~ritos epidemiológicos; 

. estudar, em amostra da população urbana de Botuca 

tu (SP), pelo método das entrevistas domiciliirias, a distri

buição dos sintomiticos respiratórios crônicos em relação as 

variiveis: sexo, idade, condições sócio-econômicas e estação 

Jo :1no. 
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. estudar a distribuição dos sintomáticos respirató 

rios crônicos segundo os principais quadros clínicos das DRCI, 

consideradas as variáveis idade e sexo; 

. avaliar o grau de procura dos serviços de atendi

mento médico pelos sintomáticos respiratórios crônicos e as 

principais razões da "não procura"; 

. verificar a possível influência do hábito de fu

mar na prevalência dos quadros clínicos sugestivos de DRCI; 

. avaliar a ocorrência de exacerbações dos quadros 

clínicos sugestivos de DRCI, segundo a variação sazonal. 



2. ~~TERIAL E MfTODO 
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2. MATERIAL E ~lBTODO 

2.1 - Localização e características principais da área de 

atuação 

O município de Botucatu localiza-se na região centro 

sul do Estado de São Paulo, distando 204 Km em linha reta, da 

Capital, à qual está ligada pelas rodovias Castelo Branco e 

Marechal Rondon e pela linha férrea da FEPASA. Pertence ã IV 

região administrativa do Estado. O município tem uma extensão 

de 1.522 Km 2 , com uma área urbana de 15,4 Km 2 • As coordenadas 

da sede são: 22°52'20" de latitude sul e 48°26'38" de longitu 

de oeste de Greenwich. A cidade é serrana com clima sub-tropi 

cal Úmido, com invernos secos e veroes quentes. Sua altitude 

média é de 885 metros. As temperaturas médias anuais sao de 

25,6°C (máxima) e 15,4°C (mínima). A precipitação p1uviométri 

ca anual é de aproximadamente 1.250 mm e os ventos dominantes 

são do Sudeste (18). 

Segundo o censo demográfi~ de 1980, a população re 

sidente no município era de 64.476 habitantes, dos quais 

58.251 (90,35%) residiam na zona urbana (19). 

Em 1980 as principais atividades econômicas eram a 

agropecuária e a indústria de transformação. Mais de 1/4 da 

população maior de 10 anos desenvolvia atividades do setor 

terciário, menos de 10% trabalhava no setor primário e menos 

de 15% no setor secundário (20). 

Na época do levantamento,a assistência médica da po

pulação de Botucatu e região era feita, a nível hospitalar • 

por dois hospitais gerais conveniados pelo INAMPS, que totali 
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zavarn 254 leitos por um hospital psiquiátrico da Secretaria 

de Estado da Sai'idc com 380 leitos e pelo Hospital das ClÍni-

cas da Faculdade de Medicina do Ca~pus de Botucatu 

com 228 leitos de todas as especialidades. 

UNESP. 

A nível ambulatorial, a população de Botucatu e re 

gião contava com o ambulatório regional do INAMPS, o ambulató 

rio do FU~RURAL, os aQbulatórios gerais e de especialidades 

dos hospitais, além dos serviços médicos particulares e de 

grupo. A rede de saGde pGblica estadual era constituída pelo 

Centro de SaGde Integrado e pelo Centro de SaGde-Escola da 

Faculdade de Medicina, em convinio com a Secretaria de Estado 

da SaGde, ambos sob a coordenação do Distrito Sanitário sedia 

do em Botucatu. 

Os serviços básicos de água e esgoto davam cobertu

ra, respectivamente, a mais de 90% e a cerca de 7S~ da popula 

çao urbana. 

2.2 - População de estudo 

Tornando corno referincia a população urbarua de Botu

catu, dimensionada pelo censo demográfico de 1980, definiu-se 

corno população de estudo urna amostra de 121. consti tufda por 

pessoas de ambos os sexos, de todas as idades, independente

mente das variáveis: cor, estado civil, grau de instrução, o

cupaçao e tempo de residência no município. Todos os estratos 

sócio-econômicos foram representados na amostra, procurando 

manter a mesma proporcionalidade encontrada na população de 

referência. 

A população rural foi excluída da pesquisa, consid~ 
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rando seu tamanho reduzido de apenas 6.225 pessoas (9,65% do 

total populacional), as dificuldades operacionais de acesso, 

transporte e combust{vel para a realizaçio de um inqu6rito 

epidemiolÓgico, as dificuldades de definiçio e seleçio de uma 

amostra rural e também o fato dos trabalhadores rurais residi 

rem, em sua maioria, na área urbana do município. Por esta ra 

zao, sua participação no inquérito só poderia ocorrer através 

de uma amostra da população urbana. 

2.3- Metodologia Geral 

O estudo dos sintomas compat{veis com as Doenças Res 

piratôrias Crônicas Inespecíficas (DRCI) fez parte de um pro

jeto maior, cujo objetivo era a determinaçio de um diagnósti-

co das condições de saúde e de vida da população urbana de Bo 

tucatu(*). A metodologia geral utilizada consistiu na aplic~ 

çao de 12 questionários, previamente elaborados e testados(en 

tre eles o de n9 10 relativo aos sin.tomas de DRCI), em entre-

vistas domiciliárias realizadas por entrevistadores treinados 

leigos em medicina. Para tanto, determinou-se um tamanho amos 

tral que pudesse atender aos objetivos gerais e específicos -

do conjunto de estudos componentes do projeto. Um dos objeti

vos foi a obtenção do diagnóstico da morbidade referida por 

(*) Projeto: "Análise das condições de saúde e de vida da popu 

lação urbana de Botucatu, S.Paulo". (Convênio UNESP-FINEP

n9 4.1.83.0232.00) 



-22-

pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, ao longo de 

12 meses consecutivos de levantamento, no período de maio de 

1983 a abril de 1984, abrangendo, desta forma, os processos 

mórbidos que apresentam variação ou exacerbação sazonal. 

Os entrevistadores foram treinados e receberam orien 

tações por escrito a fim de e vi ta r, ou reduzi r ao mínimo. a 

perda de informações a respeito de qualquer problema de saúde 

que, independentemente de sua gravidade, tivesse ocorrido com 

qualquer membro da famÍlia. entrevistada no período de estudo, 

isto é: desde o início do mês até o dia da entrevista. As 

entrevistas foram realizadas nos Últimos 7 dias de cada mes. 

Para tanto, além das informações referidas espontane 

amente, os entrevistadores procuraram "ativar" a memória do 

informante, mencionando problemas gerais de saúde, agudos ou 

crônicos, que pudessem ter ocorrido ou estarem ocorrendo, no 

período de estudo, com qualquer membro da família, procurando 

contudo nao influenciar o informante e não induzir as respos

tas. Também procuraram esclarecer ao~ entrevistados de que to 

dos os problemas de saúde eram de interesse, independentemen

te ela conduta tomada pelo doente (nenhuma,automedicação, em 

seguimento ou tratamento médico, sob orientação de farmacêuti 

co, curandeiro, benzedor, outro) e, no caso de problema crôni 

co, independentemente deste estar sob controle ou na fase de 

remissão dos sintomas, no período de estudo. 

O questionário F-10 foi aplicado aos portadores de 

sintomas respiratórios compatíveis com as DRCI, sempre que o 

questionário geral de morbidade e utilização de serviços(F-0~ 
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bros da família que estava sendo entrevistada. As caracterís

ticas dos sintomáticos respiratórios como: sua idade, sexo • 

cor, grau de instrução, profissão, ocupação e renda, foram 

registradas, por sua vez, no questionário relativo ã composi

ção do núcleo familiar (F-02), das famílias amostradas, cujo 

preenchimento foi feito sempre no início da entrevista, prece 

dendo a aplicação de qualquer outro questionário. 

Exemplares do F-02 e do F-03 são encontrados no Ane-

xo 4. 

2.3.1 - Determinação da amostra 

Conforme já foi referido, o presente trabalho utili

zou,como população de estudo, a mesma amostra da população ur 

bana de Botucatu que foi selecionada para a realização do pro 

jeto mais amplo. 

Para a determinação desta amostra utilizou-se a divi 

sao da área urbana em setores censi~rios, feita pelo IBGE 1~ 

cal durante o censo demográfico de 1980: Dos 65 setores urba

nos delimitados pelo IBGE, nove, denominados "especiais" por 

nao apresentarem residências (praças, escolas, hospitais), fo 

ram excluídos do processo de amostragem. Outros três setores 

que apresentavam residências, .tamb~m foram excluídos por se

rem muito dispersos e apresentarem, portanto, dificuldades o

peracionais (acesso, transporte, etc.). 

Para atender aos objetivos do projeto, determinou-se 

um tamanho amostra! de 12% dos residentes urbanos ao ano, 1% 

ao mês, correspondendo a 1.800 famílias/ano e 150 famílias a 
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serem entrevistadas mensalmente, considerada a média de 4 pes 

soas por família, segundo dados do censo de 1980. 

O processo de amostragem desenvolveu-se em dois está 

gios: os setores censitários foram as unidades amostrais do 

primeiro estágio e os domicÍlios as do segundo estágio ou uni 

dades amostrais elementares. 

Para melhor garantir a representatividade da amostra 

em relação às características sócio-econômicas da população 

de referência, os 53 setores censitários utilizados foram das 

sificados em: altos, médio-altos, médios, médio-baixos e bai

xos, de acordo com as características sócio-econômicas predo

minantes entre seus moradores. Os critérios utilizados para 

tal classificação inicial foram: 

- o grau de urbanização, entendendo-se como urbaniza 

çao satisfatória a existência de ruas calçadas e pavimentadas 

com iluminação pGblica; 

- os recursos de saneamento básico, relativos à pre

sença ou não da rede pGblica de águ.--e esgoto e à remoção diâ 

ria do lixo feita pela prefeitura municipal; 

- aspecto externo das construções das residências,ti 

po de parede (alvenaria, madeira, outra) e acabamento das 

mesmas (rebocadas, pintadas, de tijolo à vista, nenhum), exis 

tência de terreno em volta da residência e seu estado de con

servaçao. 

O Quadro 1 mostra os resultados desta estratificação 

preliminar. 
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Quadro 1 - Distribuição dos setores censitários residenciais 

e domicílios da população urbana de Botucatu, São 
Paulo, segundo sua estratificação s6cio-econ5rnica 

ESTRATOS N9 DE SETORES N9 DE '!. DE 
CENSITÁRIOS OOMICrLIOS OOMICrLICS 

Alto 1 317 2,2 

Médio-Alto 4 1. 032 7,1 

Médio 32 8.845 61,0 

Médio-Baixo 6 1. 676 11,6 

Baixo 10 2.626 18,1 

T O T A L 53 14.496 100,0 

Em ambos os estágios de seleção da amostra, isto e: 

sorteio dos setores e, posteriormente, dos domicílios, foi res 

peitado o valor percentual, por estrato, apresentado no Quadro 

1. Com isso a amostra manteve-se proporcional ao tamanho da po 

pulação do censo de 1980, nos dois e~tágios. Os resultados de~ 

te processo de amostragem, bem corno a avaliação dos critérios 

externos de estratificação dos setores, frente aos dados de 

renda familiar e per capita das famílias entrevistadas, foram 

apresentados em trabalho que está aguardando publicação na Re

vista de Saúde PÚblica de São Paulo (Vol. 20, n9 6 ,dezembro de 

1986). 
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2.3.2- Listagem 

No primeiro estágio ue seleção da amostra foram sor 

teados 16 setores censitários. Com o objetivo de atualizar o 

número de domicílios existentes nestes setores, realizou-se. 

em outubro de 1982, o processo de listagem. Este processo co~ 

sistiu da relação de todos os domicílios e demais estruturas 

não residenciais (lojas, vendas, supermercados, oficinas,etc). 

numa sequência previamente estabelecida de percurso das qua

dras e faces e foi realizado por entrevistadores previamente 

treinados. Nesta oportunidade, cada família recebeu uma cir

cular explicando, de maneira compreensível, os objetivos do 

trabalho que estava se iniciando. A relação atualizada das 

residências em cada setor, destinou-se ao s~rteio dos domicí

lios ou unidades amostrais elementares, no $egundo estágio do 

processo de amostragem. 

2.3.3 - Pré-teste 

Após a elaboração do conjunto dos questionários,des 

tinados a colher as informações necessárias para o diagnósti-

co das condições de saúde e de vida da popu1ação urbana de 

Botucatu, no qual se incluiu o questionário específico dos 

sintomas de DRCI, foi realizado, em dezembro de 1982, um pre

teste ou "piloto". Para tanto houve seleção e treinamento teó 

rico e prático de entrevistadores que aplicaram o conjunto de 

questionários em 80 famílias (aproximadamente SOt da amostra 

mensal estabelecida), residentes nos setores sorteados. 
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A realização do pré-teste teve os seguintes objeti -

vos: 

- testar entrevistadores e supervisores no trabalho 

de campo, verificando a habilidade, propriedade e desenvoltu

ra na condução da entrevista ou da supervisão; 

- testar a aplicabilidade dos questionirios e o grau 

de aceitação dos mesmos e dos entrevistadores pelos entrevis

tados; 

- avaliar a duração média das entrevistas e o tempo 

médio necessirio ã aplicação de cada questionirio; 

- avaliar a qualidade da listagem, no sentido de lo

calização ficil e imediata dos endereços sorteados; 

- avaliar outras possíveis dificuldades de caráter 

operacional. 

O pré-teste foi precedido de ampla divulgação, junto 

a comunidade, a respeito dos objetivos gerais do inquérito p~ 

pulacional, através de entrevistas nas ridio-emissoras e arti 

gos em jornais locais. 

A avaliação do pré-teste levou ã reformulação de per 

guntas em alguns questionirios, a fim de facilitar sua compre 

ensão e melhorar a qualidade e a objetividade das respostas.O 

questionirio F-10, relativo aos sintomas de DRCI, nao sofreu 

modificações. Por causa das reformulações feitas, foi realiza 

do um segundo pré-teste em abril de 1983, abrangendo 150 fami 

lias (1% da amostra anual), com resultados satisfatórios. 
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2.3.4 - Entrevistas domiciliárias, codificação dos questio 

nários e processamento dos resultados 

O trabalho de campo propriamente dito, foi efetivado 

no período de maio de 1983 a abril de 1984. Foram realizadas 

1.769 entrevistas (98,3~ das 1.800 planejadas), por entrevis

tadores sob supervisão contínua de supervisores especificamen 

te treinados e que também ficaram responsáveis pela revisão 

mensal dos questionários preenchidos. 

A esta fase seguiu-se a codificação dos questioná -

rios e o processamento dos dados, utilizando um terminal da 

PRODESP no Centro de Computação e Informática (CCI) da UNESP 

e o programa SPSS (Statistics Package for Social Science). 

2.4 - Metodologia especifica 

O inquérito epidemiolÓgico para o estudo dos sinto

mas compatíveis com as Doenças Respi~atórias Crônicas Inespe

cíficas (DRCI), foi realizado pelo método das entrevistas do

miciliárias, conduzidas por entrevistadores leigos treinados, 

na mesma amostra da população urbana de Botucatu selecionada 

para a execução de um projeto maior, conforme já foi referido. 

O presente estudo e o projeto maior foram desenvolvidos simul 

taneamente. 

Para executar este trabalho foi necessário primeira

mente definir quais os sintomas a serem pesquisados, quais os 

quadros clínicos de DRCI a serem estudados e proceder a esco

lha de um instrumento, no caso um questionário, que permitis-
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se o levantamento dos sintomas em questão. 

A seguir, procedeu-se ã validação do questionário , 

seleção e treinamento de pessoal, realização do pr&-teste, 

realização das entrevistas, revisão e codificação dos questio 

nários F-10 e processamento dos dados. 

2.4.1 - Descrição dos conceitos adotados 

Sintomas - Entre as pessoas da amostra entrevista

da foram selecionadas, para a aplicação do questionário espe

cífico, aquelas que apresentavam, há mais de 15 dias, os se

guintes sintomas: tosse, expectoração, sibilância (chiado no 

peito) e dispnéia paroxística ou dispnéia persistente. 

DRCI - São as doenças pulmonares ou respiratórias 

de caráter crônico, permanente ou recorrente, nas quais se a

presenta pelo menos um dos sintomas supra referidos, não atri 

buível a doenças pulmonares específicas, tais como: tuberculo 

se, pneumonia, bronquiectasia, pneumoconioses, ou a 

cardiovasculares, entre outras. 

doenças 

Classificação clínica da~-principais síndromes das 

DRCI - Para atender aos objetivos deste inquérito 

epidemiológico, foi adotada a classificação recomendada pelo 

CIBA GUEST SYMPOSIUM8 , elaborada para uniformizar, a nível 

internacional, os diagnósticos médicos e foram também segui

das as observações e complementações relativas a esta classi

ficação, apresentadas por FLETCHER17 • As principais síndromes 

das DRCI ficaram assim definidas: 

Bronquite crônica - ~ a condição na qual o indivíduo 

apresenta secreção crônica ou recorrente excessiva de muco na 

árvore brônquica. O critério diagnóstico é clínico, ou seja: 
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tosse crônica ou recorrente acompanhada de expectoração ou ex 

pectoração crônica sem tosse, não atribuíveis às condições ex 

cluídas do conceito de DRCI. Os termos "crônica" e "recorren·· 

te" foram definidos como: ocorrendo na maioria dos dias, por 

no mínimo três meses no ano durante pelo menos dois anos (8 , 

1 7) • 

~ Doença pulmonar obstrutiva intermitente ou revers1 -

vel: Asma Brônquica - f a condição na qual o indiví

duo apresenta estreitamento difuso das vias aéreas brônquicas 

por curto período de tempo, que regride espontaneamente ou pe 

lo uso de medicamentos, não causada por doença cardiovascular. 

Os sintomas clÍnicos são: dispnéia paroxística, quase sempre 

com chiado, com ou sem tosse (8 ). FLETCHER17 comenta que o 

diagn6stico é bastante claro quando a reversibilidade dos sin 

tomas de obstrução das vias aéreas e completa e há evidência 

de uma base alérgica ou imunol6gica. Todavia, pacientes que 

apresentam inicialmen~e obstrução reversível, desenvolvem,com 

certa frequência, obstrução persist~nte no decorrer dos anos. 
~ 

As causas desta irreversibilidade não ~ão conhecidas, embora 

o diagn6stico de asma possa ser feito a partir da hist6ria 

pregressa ou pela presença de atopia, sintomas nasais ou eo-

sinofilia. 

Doença pulmonar obstrutiva irreversível ou persisten 

te (DPOI) - r a condição na qual o indivíduo aprese~ 

ta estreitamento difuso das vias aéreas brônquicas há mais de 

um ano e que nao responde a açao dos bronquiodilatadores (com 

ou sem enfisema pulmonar) (8 ) , O instrumento utilizado nesta 

pesquisa não permitiu que se cogitasse da presença ou ausência 
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desta Última entidade mórbida. 

As manifestações clínicas sao: dispnéia persistente, 

frequentemente associada a chiado na maioria dos dias ou das 

noites-e na aus~ncia de atopia, de eosinofilia e de sintomas 

nasais. As causas são de difícil determinação. Segundo FLET

CHER17o termo "irreversível" não é o mais apropriado já que 

em alguns casos o uso de bronquiodilatadores e corticosteroi-

des leva a uma discreta melhora do quadro obstrutivo, mesmo 

que esta seja transitória. Por esta razão, no presente traba-

lho, no lugar de DPOI (Doença Pulmonar Obstrutiva Irreversí

vel) foi utilizada a abreviatura DPOC (Doença Pulmonar Obstru 

tiva Crônica), que e de uso comum nos EUA e também em nosso 

meio. 

Formas combinadas. O CIBA GUEST SYMPOSimt8 em sua 

proposta de uma nova terminologia, faz referência a todas as 

possíveis associações das síndromes de DRCI: bronquite crôni

ca + asma; bronquite crônica + doença pulmonar obstrutiva(com 

ou sem enfisema); asma+ doença pulmpnar obstrutiva (com ou 
~ 

sem enfisema); bronquite crônica+ asmc+ doença pulmonar obs 

trutiva (com ou sem enfisema). No presente trabalho, o instru 

menta utilizado permitiu estabelecer, com alguma segurança, a 

penas um tipo de associação: bronquite crônica + asma. 

O diagnóstico clínico destas síndromes é feito com 

base na anamnese, nas manifestações clínicas e nos resultados 

de exames complementares. Nesta pesquisa, obviamente, nao se

ria possível formular diagnósticos clínicos, já que a colhei

ta de informações foi realizada por meio de um questionário a 

plicado por leigos, faltando, portanto, as demais informações 
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necessárias ao diagnóstico propriamente dito. Por esse moti

vo, os sintomas respiratórios identificados foram classifica -

dos como suspeitos de pertencerem àqueles quadros clÍnicos de 

finidos. 

2.4.2- Questionário 

O questionário escolhido para o presente trabalho 

foi o ATS-DLD-78 (da American Thoracic Society - Division of 

Lung Diseases), com algumas adaptações. Segundo FERRIS e 

col~l4este questionário pode ser considerado mais abrangente e 

com maior grau de padronização do que outros questionários 

mais antigos, como o ~IRC (do British Medical Research Council) 

c o NHLI (do National Heart and Lung Institute), para a reali 

zação de inquéritos epidemiolÓgicos das doenças respiratórias 

crônicas. 

A vantagem de sua utilização é atribuída ao fato do 
~-

ATS-DLD-78 ter sido amplamente testado~ revisto por mui tos 

"expert s" ( 14) . 

O questionário é constituído por um corpo essencial 

de perguntas, recomendadas para todos os inquéritos e por um 

grupo de questões opcionais. Os autores (14) recomendam sua 

aplicação em indivíduos adultos, a partir dos 13 anos de ida-

de. Cada investigador pode determinar, de acordo com as carac 
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terísticas da população a ser investigada, se o questionário 

pode ser respondido diretamente pelas pessoas ou através de 

entrevistas conduzidas por entrevistadores treinados, com ou 

sem a inclusão de perguntas adicionais. Neste caso, sugerem 

que a sequência das perguntas do questionário original seja 

respeitada e que as perguntas adicionais sejam acrescentadas 

no final do mesmo. 

Por isso, o questionário F-10 utilizado no presente 

inquérito e apresentado no. Anexo 1, junto com os respectivos 

manuais de instruções para seu preenchimento e codificação • 

consiste de uma simples tradução para o português do corpo 

principal de perguntas do ATS-DLD-78, com adaptação da lingu~ 

gem para facilitar a compreensão das mesmas em seu sentido o-

riginal, seja para os entrevistados como para os entrevistado 

res, sem alterações na sequência das perguntas e dos blocos, 

bem como das instruções originais para passar de uma a outra 

pergunta. Houve, no final do questionário, o acréscimo de mais 

dois tópicos. ~ 

Desta forma, o questionário F-10 ficou com a seguin-

te composição, em b locas de perguntas: 

Campo A - _seguência de Eerguntas sobre tosse, que 

permite a identificação dos tossidores crônicos; 

Campo B - sequência de perguntas sobre expectoração. 

que permite a identificação dos expectoradores crônicos; 

Campo C - perguntas relativas ãs exacerbações dos 

sintomas, que podem ocorrer nos tossidores e/ou expectoradores 

crônicos; 

Campo D - perguntas relativas ao chiado e a ocorren-

Smlco de Blbl'ntrca e Documenlaç!e 
IICULCm I S úUE PúBliCA 
UIIV!RSLRDI UI sAO PAULO 
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cia de crises de chiado com fÔlego curto, que permitem a iden 

tificação dos portadores de chiado reversível ou contínuo,com 

ou sem crises paroxísticas de espasmo brônquico; 

Campo E - perguntas sobre "canseira" ou "fôlego cur

to" aos esforços de intensidade crescente, que permitem a i

dentificação dos portadores de dispnéia e a graduação de sua 

intensidade; 

Campo F - perguntas relativas ã rinite alérgica. A 

presença de sintomas sugestivos de rinite alérgica, reforça a 

suspeita de asma ou da combinação asma/DPOC, nos sintomáticos 

respiratórios que responderam positivamente a perguntas do 

bloco D. Por sua vez, a ocorrência de febre antes do início 

dos sintomas de rinite alérgica, quando referida, é sugestiva 

de "alergia infecciosa", principalmente em crianças. 

Campo G - perguntas sobre antecedentes ou existência 

atual de asma brônquica. Permitem confirmar a existência de 

asma brônquica, embora a falta dessa informação não negue a 

hipótese levantada pela resposta po~itiva a algumas perguntas 

do bloco D. Por sua vez, a idade referida para o início das 

manifestações asmatiformes, sugere o prognóstico, a exemplo 

da "asma intrínseca", cujos sintomas se inicianapós os 30 anos 

de idade. As respostas às perguntas deste bloco também permi

tem estabelecer uma correlação entre a duração da asma e os 

sintomas de DPOC no adulto. 

Campo H - perguntas relativas a antecedentes de doen 

ça cardíaca e/ou hipertensiva. Neste caso, a ausência de ante 

cedentes cardio-vasculares favorece a suspeita de DPOC. 

Campo I - perguntas relacionadas com o hábito de fu-
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mar, que permitem estudar uma possível relação entre o fumo 

e as DRCI. 

Do questionário original foram excluídas as questões 

relativas ao hábito de fumar cachimbo e/ou charuto, bastante 

raro em nosso meio. 

Também foram excluÍdas as perguntas do questionário 

original sobre a hist6ria familiar das doenças pulmonares e 

os antecedentes pessoais de outras doenças ou transtornos pul 

monares (pneumonia, bronquite crônica, enfisema). Esta exclu

são foi feita considerando que a população entrevistada nao 

está familiarizada com a nomenclatura técnica relativa a es-

sas doenças. Outro motivo para sua exclusão foi o de não ser 

objetivo deste trabalho o estudo da possível influência de 

tais antecedentes nas doenças respirat6rias crônicas inespec:Í-

ficas dos adultos ( 4 ) . 

Da mesma forma, nao foi incluído no questionário F-

10 o bloco de perguntas sobre a hist6ria ocupacional dos en-
~-

trevistados, por fugir aos objetivos es~ecíficos do trabalho 

e também por considerar de difícil aceitação a qualidade das 

respostas relativas ao grau de exposição (se leve, moderado ou 

grave) a poeiras, gás ou inalantes químicos. 

Por sua vez, as informações relativas ã identifica

çao do individuo e suas principais características, tais co

mo: idade, sexo, cor, estado civil, grau de instrução, não f~ 

ram incluÍdas no questionário específico, por estarem já con-

tidas no corpo do questionário de caracterização do núcleo 

familiar (F-02), cujo preenchimento foi feito obrigatoriamen

te no início das entrevistas domiciliárias, precedendo, por-
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tanto, a eventual aplicação do F-10, conforme já foi referid~ 

Os dois novos tópicos que foram acrescentados e que 

nao constam do questionário original, consistem de: 

Campo J - perguntas relativas ao tratamento, que pe~ 

mitem avaliar, em nossa realidade, a importância atribuída às 

DRCI e as principais razões da "não procura" de assistência 

médica. 

Campo K - perguntas sobre antecedentes de tuberculo

se pulmonar, com a finalidade de verificar a possível influên 

cia de uma tuberculose antiga nos quadros clínicos sugestivos 

de DRCI atualmente identificados. 

Apesar do questionário original destinar-se princi -

palmente à investigação de sintomas respiratórios crõnicos em 

adultos, decidiu-se utilizar o F-10 também em menores de 15 

anos. Nestes casos as respostas foram dadas pela mãe ou res -

ponsável e a formulação das perguntas sofreu apenas uma peque 

na adaptação verbal. (Exemplo: "self(sua) filho(a) costuma 

ter ... ", no lugar de "o(a) senhor(a) costuma ter .•. "). O mes

mo foi feito nos casos dos adultos, sintomáticos respiratóri

os crõnicos, que eram deficientes mentais ou ffsicos (surdos, 

mudos, surdo-mudos). 

Da mesma forma que o ATS-DLD-78, o questionário F-10 

foi pré-codificado com a assessoria de técnicos em processa -

mento de dados do CC! da UNESP. Os códigos utilizados encon -

tram-se especificados no manual de codificação do Anexo 1. 
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2.4.3 - Validaçio do questionário F-10 

O processo de validação do 'iUestionário F-10 foi re!!_ 

lizado em dezembro de 1982 e sua descrição detalhada é apre -

sentada no Anexo 2. 

A validação consistiu essencialmente da determinação 

da sensibilidade e especificidade do questionário em relação 

aos principais quadros de DRCI, isto é, sua capacidade de con 

firma-los quando existentes e negá-los quando ausentes (35). 

Para tanto, o F-10 foi testado em ZS doentes e 30 

controles, através de entrevistas domiciliárias realizadas por 

entrevistadores treinados. 

Os doentes eram pacientes em tratamento no Hospital 

das ClÍnicas ou no Centro de Saúde-Escola da Faculdade de Me

dicina de Botucatu-UNESP e apresentavam o diagnóstico clínico 

confirmado de Asma Brônquica em 12 casos e de Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC) em 13 casos. A denominação ampla de 

DPOC abrangia os quadros definidos, por outros serviços médi

cos, como enfisema e bronquite crônica éom ou sem componente 

obstrutivo. 

Os 30 controles 1 que também responderam às perguntas 

do questionário F-10, foram selecionados entre os clientes em 

seguimento no Centro de Saúde-Escola por quaisquer outros pro 

blemas de saúde que não fossem as DRCI. Os controles foram 

pareados aos casos de DRCI em número de 1 ou 2, segundo o se

xo e a idade. 

O processo de validação mostrou que a sensibilidade 

e a especificidade do questionário F-10 para a Asma foi, res-



pectivamente, de 91,7\ c 81,1\, Para as DPOC estes valores fo 

ram de 69,2\ e 78,6\, respectivamente. Sendo o instrumento 

testado um questionário, tais resultados foram considerados 

suficientes para atender aos objetivos do presente ~rabalho • 

RAMOS 32em inquérito semelhante realizado er.1 Ribeirão Preto (SP) 

no qual utilizou como questionário uma versão modificada do 

MRC, obteve os seguintes resultados no processo de validação 

de seu instrumento: sensibilidade de 83,3~ para a Asma e 55,6\ 

para a Bronquite Crônica. 

A validação do F-10 mostrou uma percentagem de fal-

sos negativos de 3,6\ em relação ã Asma e de 14,8\ para as 

DPOC. Da mesma forma, a percentagem de falsos posi~ivos foi 

de 10,7\ para a Asma e de 11,1\ para as DPOC. 

A capacidade do questionário F-10 de detectar os por 

tadores de DRCI na população entrevistada. traduzida pelas t~ 

xas encontradas de sensibilidade, especificidade, de falsos 

positivos e negativos, foi considerada na análise dos resulta 

dos do inquérito. 

2.4.4 - Critérios para configurar os sin~omáticos respira

tórios nos quadros clínicos da DRCI (com base nas 

respostas ao questionário) 

a) Respostas positivas, sugestivas de bronquite cro-

nica 

Tosse: as perguntas 1 ou 2 ou 3 ou 4 e sempre ã 5 

com dois ou mais anos de duração (questão 

6) 

e/ou 
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Expectoração: as perguntas 7 ou 8 ou 9 ou 10 e 

sempre à 11, com dois ou mais anos 

de duração (questão n9 12) 

isto, na vigência de respostas negativas às questões 15 e 18, 

pois a associação com estas é sugestiva de DPOC. 

b) Respostas positivas, sugestivas de asma brônquica: 

chiado reversível de intensidade crescente: perguntas 15 

e 16 e/ou 15 e 17 e/ou 15 e 18 

e/ou 

crise de chiado com "fôlego curto": perguntas 20 e 22ou 

20, 22 e 23. Pode haver referência ou não ã tosse e/ou 

expectoração, Respostas positivas ãs questões l2 e/ou 

35 e/ou 35 e 37, reforçam a suspeita de asma brônquica. 

c) Respostas positivas, sugestivas de DPOC: 

chiado permanente: perguntas 15 e 18 

e/ou 

dispnéia: perguntas 24 a 28 

isto, na vigência de respostas negativas às questões 40 e/ou 

±I (antecedentes cardio-vasculares) e na ausência de respostas 

sugestivas de asma brônquica. 

d) Respostas positivas, sugestivas de associação: 

combinação das respostas positivas especificadas em 

a) e b). 
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Os sintcm5ticos respiratórios que responderam positi

vamente as perguntas 40 e/ou 42 relativas aos antecedentes c~ 

dia-vasculares, foram identificados e separados da casuística 

antes de proceder ao enquadramento dos sintomáticos rcspirató 

rios, para evitar a interferência destas questões nas DPOC.Os 

portadores de tais antecedentes foram estudados caso a caso. 

O mesmo procedimento foi seguido em relação aos sintomá 

ticos respiratórios crônicos com antecedentes de tuberculose 

pulmonar, na tentativa de estabelecer alguma relação entre um 

processo específico antigo e os atuais sintomas respiratórios 

referidos. 

2.4.5- Treinamento dos entrevistadores 

O questionário original, ATS-DLD-78 foi elaborado de 

maneira tal que pudesse ser respondido diretamente pela pes -

soa ou indiretamente por intermédio de entrevistadores. No 

caso do F-10, optou-se pela segunda~forma, tendo em vista as 
. 

características da população em nosso meio, onde ainda sao 

encontradas com certa frequência pessoas analfabetas ou sem1 

alfabetizadas. 

Para tanto, foram treinados 6 entrevistadores, 2 su-

pervisores e uma auxiliar de pesquisa a qual participou da 

coordenação de campo do inquérito. Tratava-se das mesmas pes

soas, leigas em medicina e, circunstancialmente, todas de ní

vel universit5rio que tinham sido previamente selecionadas e 

treinadas para a realização do projeto rna1or. O aproveitamen

to do mesmo pessoal, deu-se por razoes operacionais e devido 
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a simultaneidade da realização de todos os inquéritos campo -

nentes do projeto, entre eles o das DRCI, conforme anterior

mente referido. 

Por ocasião do treinamento especÍfico para a aplica 

çao do F-10, os entrevistadores e demais auxiliares já pos

suíam algum treinamento em métodos de abordagem, bem como em 

relação aos objetivos de inquérito epidemiolÓgico feito atra

vés da aplicação de questionários. 

Apenas três dos entrevistadores possuíam treinamen

to prévio na aplicação do F-10. Eram os que haviam participa

do do processo de validação do questionário. 

O treinamento especÍfico teve a duração de 5 dias 

úteis, em tempo integral e consistiu de uma parte teórica, 

urna parte teórico-prática, através de entrevistas simuladas e 

urna parte prática na qual o questionário foi aplicado em pes

soas sintomáticas respiratórias, residentes em setores nao 

arnostrados e selecionados pela Autora. Os resultados destas 

entrevistas, em número de 3 por ent~vistador, foram posterior 

mente discutidos e analisados junto corn"a Autora. 

Durante o treinamento entrevistadores e superviso -

res tiveram oportunidade de se familiarizar bastante com os 

objetivos do levantamento e com a maneira de identificar os 

sintomáticos respiratórios crônicos nas famílias entrevista

das, estivessem ou não com sintomas na época da entrevista 

est~vessern ou não em tratamento (indicado por médico, outro 

profissional de saúde, farmacêutico, curandeiro, benzedor, vi 

zinho ou outro, autornedicação). Também tiveram oportunidade 

de estudar as perguntas do questionário, recebendo esclareci-
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mcntos sobre o significado de cada sintoma e sinal e a respel 

to de quando c porque passar de uma a outra pergunta ou de um 

a outro bloco, obedecendo à orientação impressa no questioná

rio. O manual de instruções para o preenchimento do F-10 

(Anexo 1), mostrou-se Útil seja na fase de treinamento seja 

nas fases posteriores: realização do pré-teste e do inquérito 

propriamente dito. 

As principais recomendações formuladas pelos auto

res do ATS-DLD-78 no ítem."treina~aento de pessoal", foram ob

servadas. Apenas, não foi cumprida a atividade, sem dúvida in 

teressante, dos entrevistadores acompanharem as entrevistas 

de outros mais experimentados, pela inexistência de tais pes

soas naquela conjuntura. Por dificuldades de ordem operacio

nal, também não foi feito uso de gravadores em nenhuma entre

vista. 

Durante a fase de campo, para execuçao simultânea 

deste e dos demais inquéritos, os entrevistadores atuaram sob 

supervisão constante. Uma vez reali~adas as entrevistas do 

mês, cada questionário F-10 era revisto quanto ao seu preen

chimento, primeiramente pelo entrevistador responsável e a 

seguir pelo entrevistador junto com um dos supervisores. 

Foram realizadas reciclagens mensais dos entrevista 

dores quanto ao preenchimento correto não apenas do F-10, co

mo de todos os outros questionários relativos às entrevistas. 

Tais reciclagens ocorriam no dia anterior a cada saída a cam

po. 

Não foi permitida aos entrevistadores a escolha dos 

setores nos quais iriam atuar. Para tanto, no primeiro mes, 
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procedeu-se a um sorteio dos setores entre os entrevistadores, 

preservando a quota de 25 entrevistas cada, a serem realiza -

das no prazo estabelecido de 7 dias sucessivos, no final do 

mês. A partir do segundo mês, obedeceu-se a um esquema de ro

dízio por conjunto de setores, previamente estabelecido. 

A codificação do F-10 ficou a cargo da Autora, por 

determinação da mesma, assim corno a revisão dos códigos antes 

e após a digitação dos dados. 

2.4.6- Pré-teste do questionário F-10 

Os resultados do pré-teste de utilização do F-10, en 

contrarn-se no Anexo 3. 

O pré-teste, realizado em abril de 1983, resultou 

em 134 entrevistas dorniciliárias, correspondendo a um total 

de 595 pessoas. Foram identificados 34 sintomáticos respirató 

rios crônicos. A avaliação das respostas dos questionários F

lO, reduziu para 30 esta casuística~ conforme relatado no 
~ 

Anexo 3. 

Admitindo-se que a fração mensal de 1\ da população 

urbana de Botucatu, utilizada para a realização do pré-teste, 

tenha preservado suas características de representatividade , 

apesar da taxa de 10,7% de recusas ocorridas nesta operação , 

a prevalência esperada de DRCI na população estaria 

ao valor estimado no pré-teste de 5,0%. 

próxima 

A partir deste resultado, procurou-se avaliar se a 

amostra estabelecida para o projeto maior, poderia ser consi

derada suficiente também no caso do inquérito das DRCI na po-
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pulação. 

Para tanto, procedeu-se ao dimensionamento da amos 

tra mínima necessária que, segundo descri to em COCHRAN 9 no 

caso de população finita e baseado em amostra casual simples, 

é dado por: 

no + 1 n ; 

1 + no 

N 

onde N ; tamanho da população de referência 

e no ; 

sendo: t ; 1,96 (valor tabelado para 9 5% de confiabilidade) 

p ; 0,05 (prevalência de DRCI encontrada no piloto) 

q ; 1 - p 

d ; 0,01 (precisão desejada) 

Desta forma, a amostra mínima necessária resultou 

em 1783 pessoas. A amostra efetivamente usada resultou em 

7.075 pessoas, podendo, neste caso, ser considerada satisfató 

ria também para o estudo da prevalência dos sintomas de DRCI. 
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3. RESULTADOS 

Por motivos operacionais,o questionário F- 10 

foi aplicado todas as vezes em que foi detectado, através do 

F-03, referente i morbidade geral, um sintomático respirat6rio 

há mais de 15 dias. Nos casos de sintomas respirat6rios com du 

ração até duas semanas, as entrevistadoras foram orientadas pa 

ra preencher o questionário individual e específico F-09, rel~ 

tivo às Infecções Respiratórias Agudas (IRA), objeto de pesqui 

sa paralela. 

Durante o inquérito, realizado no período de 

ma1o Je 1983 a abril de 1984, foram entrevistadas 1. 769 famí-

lias, correspondendo a 7.075 pessoas. Entre estas foram iden

tificadas, através do F-03, 562 pessoas que referiram (ou o i!! 

formante familiar referiu por elas) sintomas respirat6rios com 

mais de duas semanas de duração. Destas, 558 responderam as 

perguntas do questionário F-lO, em entrevista específica, tendo 

sido registradas 4 recusas, confirmadas pela supervisão de ca~ 

po, todas de adultos jovens do sexo masculino. Estes negaram 

qualquer sintoma respiratório e atribuíram a indicação de seus 

nomes a uma preocupação "descabida" por'parte do informante f~ 

miliar. A taxa de recusas ã aplicação específica do F-10 foi, 

portanto, de 0,7%. 

A revisão dos questionários preenchidos mostrou, 

em 33 casos, que os sintomas respiratórios referidos apresent~ 

vam uma duração entre 15 e 30 dias, no máximo. Em vista disso, 

estes quadros respiratórios foram considerados "agudos", 
~ 

porem 

com duração um pouco mais arrastada e, como tais, foram excluí-

dos da casuística do presente estudo. 

Ficaram, portanto, 525 casos de sintomáticos 
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respiratórios dos quais 490 (93,3%) apresentavam sintoma(s) 

de duração crônica, isto é, de no mínimo 1 ano e, 35 (6,7%)apr~ 

sentavam sintoma(s) de duração "intermediária", isto é, de 1 a 

12 meses. Entre os 35 sintomáticos respiratórios "intermediâ -

rios", 11 (31,4%) eram crianças com menos de 1 ano de idade. 

A tabela 1 mostra a prevalência dos 525 sintomâ 

ticos respiratórios (S.R.) segundo o sexo e o grupo etário. As 

maiores taxas ocorreram nas idades acima dos 50 anos em ambos 

os sexos. No grupo etário de O a 9 anos, cuja prevalência me 

dia foi de 8,0\ destacaram-se as crianças de 1 a 2 anos (preva

lcncia de 10, 6\) e as crianças de 5 a 9 anos (prevalência de 

8, 7~). :\o grupo etário de 10 a 19 anos, cuja prevalência média foi 

de 0,6\, destacaram-se as crianças de 10 a 15 anos (prevalência 

Em relação ao sexo as prevalências foram sempre 

maiores no sexo masculino, com exceçao das idades intermediári-

as, entre 20 c 50 anos. 

A análise estatística destes resultados foi 

realizada a nível de significância ~- 5% e mostrou que, utili -
7 

zando o teste do x- de Pearson, houve associação significante en 

tre a presença de sintomas respiratórios e o sexo, apenas no 

grupo etário de O a 9 anos 
7 ex-; 4,86). Por sua vez, a compar~ 

ção entre os grupos etários, independentemente do sexo, realiza-

da pelo teste de Goodman, mostrou diferença significante apenas entre 

os g1~pos etários de 30 a 39 e 50 a 59 anos (G calculado; 3,19 > 3,14). 

Os 525 sintomáticos respiratórios (S.R.) eram 

membros de um total de 417 famÍlias. Em 85 (20,4~) destas famí 

lias foram identificados mais de um sintomático respiratório (S. 

R.) crônico ou "intermediário", conforme abaixo especificado: 
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n9 de famÍlias com 2 S.R. . . . . . . . . . . 65 ( 76,5%) 

n9 de famílias com 3 S. R. . . . . . . . . . . 17 ( 20,0%) 

n9 de famílias com 4 S.R. .......... 3 ~ 3,5%) 

85 (100,0%) 

As tabelas 2 e 3 apresentam a distribuição das 

417 famÍlias dos S. R., segundo a renda familiar e a renda per 

capi ta das mesmas, expressas em salários mínimos (s.l!t.) ou 

suas frações. Durante as entrevistas, o valor da renda :foi re 

gistrado,no questionário F-02, em Cruzeiros e transformado em 

salários mínimos (ou frações) segundo o valor do s.m., vigente 

110 ~is da entrevista. 

Na tabela 2 observa-se que, em sua maioria, os 

S.R. pertenciam a famílias cuja renda familiar encontrava - se 

nas três faixas: 1 a 3 s.m., 3 a 5 s.m. e 5 a 10 s.m •• Estas 

faixas de renda, entretanto, foram as de maior frequência tam-

bém na população da amostra e em níveis percentuais 

semelhantes aos cias famÍlias dos S.R .. 
~ 

bastante 

A tabela 3 permite obseryações semelhantes em 

relação ã renda per capita. Assim, 44,9% das famílias dos S.R. e 44,8\ 

das famÍlias da população da amostra, apresentaram uma renda per capita de 

até um salário mínimo. As taxas,encontradas nas outras faixas de ren

da, resultaram também semelhantes entre os dois grupos. 

As taxas de prevalência dos sintomáticos respi-

ratórios crônicos e "intermediários", segundo o mês da entrevis 

maiores ta,são apresentadas na tabela 4. Observa-se que as 

prevalências ocorreram nos meses de junho e setembro de 1983 

IJOS quais foram registradas também as menores temperaturas m~-

~ias mens3is do pcrfodo. A 3nálise estatística destes resulta 
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dos, entretanto, utilizando o teste de Goodman, ao nível de 

significância de 5%, mostrou que a diferença entre as taxas 

mensais não foram significantes. 

As tabelas 5 e 6 apresentam a prevalência dos 

sintomas respiratórios que foram referidos pelos 264 S.R. do 

sexo masculino e 261 S.R. do sexo feminino. As taxas de prevalência 

foram calculadas a partir das respostas positivas a cada uma 

das perguntas sobre tosse, expectoração, sibilância, dispnéia e 

rinite alérgica, especificadas na coluna indicadora. A maio -

ria tios S.R. de ambos os sexos responderam positivamente a 

mais de uma pergunta. As maiores taxas de prevalência no sexo 

masculino ocorreram em relação às perguntas: 

1. "costuma ter tosse?" 

7. "costuma expectorar do fundo do pe i to?•• 

15. "costuma ter chiado no peito?" 

femino relação 
~ 

perguntas: e no sexo ocorreram em as 

1. "costuma ter toss.e?" 

15. "costuma ter chiado no peito?" 

24. "sente cansei r a quando anda depressa no pla-

no ou quando sobe ladeira leve com seu pas-

so normal?" 

29. "costuma ter crise de coceira no nariz. acom 

panhada de espirros "em salva" e secreçao na 

sal aquosa abundante?" 

As três respostas mais frequentes no sexo mascu 

lino tiveram maiores prevalências nas idades extremas: em cri-
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anças até 15 anos e em adultos com mais de 50 anos. No sexo 

feminino, as prevalências dos quatro sintomas mais frequentes 

não apresentaram o mesmo comportamento observado no sexo mascu 

lino em relação aos grupos etários. Assim, as respostas posi-

tivas a pergunta 1 (tosse) foram mais frequentes em crianças 

até 9 anos e em adultos acima de 50 anos. As respostas positi 

vas a pergunta 15 (chiado) foram mais frequentes em crianças 

até 15 anos e em maiores de 50 anos. Já as respostas positi

vas à pergunta 24 (canseira) foram mais frequentes em mulhe

res com mais de 40 anos e as taxas de prevalência da rinite 

alérgica (pergunta 29) foram semelhantes em todos os 

etários a partir dos 5 anos de idade. 

grupos 

A análise estatística destes resultados, ao ~ n1 

vcl de significância de 5%, pelo teste de Goodman, mostrou 

que: 

para o sexo masculino: 

tosse: pergunta 1 f 3 (G = 3,91, p/ G crít. = 2,39) . cale . 

pergunta 1 1 4 (G = ~-. 21. p/ G crít. = 2,39) cale. 

pergunta 3 = 4 

expectoração: pergunta 7 i 9 (G = 2,73, p/ G crít. = 2,39) cale. 

pergunta 7 f 10 (G = 5•12 • p/ G crít. = 2,39) 
cale. 

pergunta 9 f 10 (G = 2 ,43, p/ G crít. = 2,39) 
cale. 

chiado: pergunta 15 f 16 (G = 4 ,4 8. p/ G crít. = 2,64) . cale . 

pergunta 15 f 17 (G = 4,42, p/ G crít. = 2,64) 
cale. 

pergunta 15 -l 18 (G = 4,42. p/ G crít. = 2,64) r cale. 

perguntas 16 = 17 = 18 

eara o sexo feminino: 



.50. 

. tosse - pergunta 1 1 4 (G = 2,89, p/ G crít. = 2,39) cale. 
perguntas:! = 3 e 3 = 4 

expectoração - pergunta 7 I 10 (G = 4,35, p/ G crít. = 2,39) cale. 
pergunta 9 'Í 10 (G cale. = 2,49, p/ G crít. = 2,39) 

pergunta 7 = 9 

- chiado - pergunta 15 f 16 (G = 3,02, p/ G crít. = 2,64) cale. 
pergunta 15 f 17 (G = 4,66, p/ G crít. = 2,64) cale. 
pergunta 15 r 18 (G = 5,10, p/ G crít. = 2 ,64) cale. 
perguntas: 16 = 17 = 18 

Em ambos os sexos, nao houve diferenças estatis-

ticamente significantes entre as perguntas dos sintomas de 

maior prevalência (sexo masculino: 1 = 7 = 15 e sexo feminino: 

1 = 15 = 24 = 29). 

O teste do x2 ,aplicado na comparaçao entre os 

sexos em relação aos sintomas de maior prevalência, mostrou que 

houve significãncia somente em relação 

tosse (pergunta 1} : 

às perguntas: 

x2 
= 1 ,9o 

~ 

expectoração (pergunta 7): •i = 10,35 (p/ l crít. 

canseira (pergunta 24): f= 4,76 
= 3,84) 

Não houve diferença estatisticamente signific~ 

te, entre os sexos, em relação à prevalência dos sintomas de 

chiado (pergunta 15) e rinite (pergunta 29). 

A tabela 7 mostra a distribuição dos 525 S.R. 

em relação ao hábito de fumar. A prevalência média de fuman -

tes foi de 33,7% entre os homens e 23,4% entre as mulheres. Em 

ambos os sexos foram encontrados fumantes a partir dos 15 anos 

de idade. O hábito de fumar foi mais frequente nos homens em 
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todos os grupos etáriosa partir dos 20 anos. A maior prevalên 

cia de fumantes (73 ,9%) foi encontrada nos homens de 30 a 40 

anos. Entre as mulheres, a maior prevalência (50,0%) foi en

contrada no grupo etário de 40 a 50 anos. ·A frequência de fu

mantes apresentou uma sensível redução apenas a partir dos 70 

anos no sexo masculino e dos 60 anos no sexo feminino. 

A tabela 8 mostra a distribuição dos fumantes e 

dos ex-fumantes em relação ao número médio de cigarros fumados 

por Jia. 

Para finalidade de análise dos resultados, ado

tou-se a seguinte classificação: 

- "fumantes leves": média de 1 a 4 cigarros por 

dia; 

- "fumantes moJerados": média de 5 a 14 cigar -

ros por dia; 

- "!>ranJes fumantes": média de 15 e mais cigar-

r9s por dia; 

Segundo este critério, verifica-se a predominân 

cia dos "grandes fumantes" (53 ,3%) e dos "fumantes moderados" 

entre os sintomáticos respiratórios que referiram o habito na 

epoca do levantamento. Também entre os ex-fumantes a maior 

percentagem (41,3%) correspondeu ao grupo dos "grandes fuman-

tes". 

Dados complementares, que nao figuram em tabela, 

permitiram verificar que, entre os "grandes fumantes", e mais 

especificamente entre os que apresentavar.t uma média igual ou 

maior a 20 cigarros por dia, encontravam-se S4 ,5% dos fumantes 
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e 66,7~ dos ex-fumantes do sexo masculino, sendo de 37,7\ e 

20, H as percentagens correspondentes encontradas no sexo femi 

nino. 

A tabela 9 mostra a duração, em anos, do hábi

to de fumar dos sintomáticos respiratórios, fumantes e ex-fu -

mantes, na época da entrevista. Observa-se a predominância do 

tabagismo há 20 anos e mais nos fumantes (58, 7%) e nos ex-fu -

mantes (44,8~). A duração .do hábito tem relação com a idade 

do indivÍduo na época da entrevista e com a idade do início do 

tabagismo. A este respeito, as respostas registradas nos que~ 

tionários pelos S.R. fumantes e ex-fumantes, de ambos os sexos, 

mostraram que a duração do hábito aumentava na mesma medida da 

idade do indivíduo. Quanto ã idade em que o hábito teve iní -

cio, observou-se que, no sexo masculino: 22,4% começaram a 

fumar entre 5 e 9 anos, 31,9% entre 10 e 14 anos, 32,8\ entre 

15 e 19 anos, 9, 5% entre 20 e 24 anos e, no ~ feminino: 39,6\ 

começaram a fumar entre 10 e 14 anos;' 30,2\ entre 15 e 19 anos 

c 6,2% entre 20 e 24 anos. o início mais tardio do hábito, de 

pois dos 25 anos de idade, ocorreu em 18,8% das mulheres e em 

apenas 2,7% dos homens. 

Os gráficos da figura 1 mostram a distribuição 

percentual dos S. R., homens e mulheres, que referiram tosse 

e expectoração pela manhã (respostas positivas às perguntas 3 

e 9 do questionário),segundo o grupo etário e na presença ou 

ausência do hábito de fumar. 

Em ambos os sexos estes sintomáticos. quando 

_fc;r;1antcs, apresentaram uma curva ascendente com a idade, a pa]: 

tir do grupo etário de 10 a 19 anos. O pico máximo da curva 



.53. 

ocorreu no grupo etário de 30 a 39 anos no sexo masculino e 

no de 40 a 49 anos no sexo feminino. Ambas as curvas decresce 

ram nos grupos etários mais avançados, verificando-se uma que

da mais acentuada e abrupta no sexo feminino. 

Em ambos os sexos, as curvas dos sintomáticos 

nao fumantes apresentam seus maiores picos nas idades extremas, 

tendo como resultante traçados invertidos em relação àqueles 

dos sintomáticos fumantes. 

Dos 525 sintomáticos respiratórios, apenas 165 

(31,4~) declararam que estavam em tratamento e seguimento médi 

co. 

Na tabela 10 estão expressas as principais ra 

zoes referidas pelos outros 360 S.R. de não estarem sob cuida

dos médicos, pelo menos em relação aos sintomas respiratórios. 

A razão referida com maior frequência foi: "porque não é pre

ciso" (42 ,2~). A segunda razão mais frequente foi: "falta de 

tempo" que, entretanto, foi referi1fa por apenas 8,9\ dos S. R. 

entrevistados. A maioria das outras razões especificadas na 

tabela, foram referidas na alternativa 8: "outro motivo" (espe

cificar) do bloco "J" do questionário. 

Seguindo os critérios de seleção c associação 

dos sintomas, da forma especificada no material e método,foi 

possível estabelecer quadros clÍnicos sugestivos de asma, bron

quite crônica, DPOC e associação de asma + bronquite crônica • 

ll oportuno reforçar que tais "quadros clÍnicos", estabelecidos 

a partir dos resultados elo inquérito epidemiolÓgico, são apenas 

sugestivos daquelas síndromes, cujo diagnóstico dependeria do 
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exame clÍnico e de exames complementares, atividades estas 

que não puderam ser incluídas entre os objetivos do presente 

trabalho. 

As tabelas 11 e 12 mostram a distribuição dos 

quadros clínicos, assim estabelecidos, segundo o grupo etário 

para ambos os sexos. Foram excluÍdos desta casuística 96 S.R. 

que referiram antecedentes cárdio-vasculares, pelas razões apre 

sentadas na metodologia e que serão estudados a parte. 

Observa-se que as prevalências médias de asma e 

da associação: asma + bronquite crônica, foram discretamente 

maiores no sexo masculino em relação ao feminino. Os quadros 

sugestivos de bronquite crônica simples e DPOC, mostraram uma 

prevalência próxima de zero, em ambos os sexos, para os S.R. 

que não apresentavam nenhum outro quadro associado. Tais resul 

tados serão especificamente abordados na discussão. Em rela -

çao aos grupos etários, as maiores prevalências de asma ocor 

reram, em ambos os sexos, nas criaftÇas de 1 a 2 anos. No sexo 

masculino, os quadros sugestivos de asma. tiveram maiores preva 

lências na faixa etária de O a 15 anos, ocorrendo ainda preva

lências significativas nas idades de 15 a 30 anos. Os homens 

de 30 a 60 anos tiveram as menores taxas, verificando-se nova

mente um aumento da prevalência nos maiores de 60 anos. 

As maiores taxas de prevalência dos quadros su

gestivos de asma brônquica no sexo feminino, ocorreram nas cri 

anças menores de 5 anos. Nos outros grupos etârios,as percen

tagens apresentaram uma distribuição mais ou menos uniforme. 

Em ambos os sexos, os sintomas sugestivos do 
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complexo: asma brônquica + bronquite crônica, foram encontra -

dos já a partir dos 2 anos de idade. No sexo masculino, as 

maiores prevalências ocorreram nas crianças de 5 a 15 anos e 

nos adultos com mais de 60 anos. No sexo feminino, taxas dis -

eretamente maiores ocorreram em crianças de 2 a 10 anos e em 

mulheres de 50 a 60 anos e com mais de 70 anos. 

A tabela 13 mostra a prevalência dos quadros s~ 

gestivos das principais síndromes de DRCi, segundo o grupo et~ 

rio e independentemente do sexo. O comportamento das taxas de 

prevalência nos diversos grupos etários, em todos os quadros, 

assemelha-se ao que foi anteriormente observado para o sexo 

masculino. 

Dos 224 sintomáticos respiratórios com quadro 

sugestivo de asma brônquica, 148 (66,1~) tinham confirmação mé 

dica do diagnóstico (resposta positiva à pergunta 37 do ques -

tionário) e 76 (33,9~) apresentavam sintomatologia compatível. 

Se forem considerados- todos os sintomáticos res 

piratórios que apresentaram quadros clínicos sugestivos. de asma 

brônquica, incluindo os que apresentaram bronquite crônica as

sociada, a prevalência média de asma, para todas as idades e 

ambos os sexos, passa de 3,2% para 5,0% em relação à população 

da amostra. Seguindo o mesmo procedimento para a bronquite crô 

nica, sua prevalência média passa a ser, ainda assim, de ape

nas 1,9%. A prevalência média de DPOC, pelos critérios expre~ 

sos na metodologia, permanece no valor de 0,1%. 

Os dados, apresentados na tabela 14,permitem ava 

liar em que medida a metodologia adotada possibilitou a defini 
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çao dos quadros clÍnicos em estudo, a partir dos sintomas refe 

ridos. Verifica-se que dos 525 sintomáticos respiratórios foi 

possível, dentro dos critérios estabelecidos, a identificação 

de quadros clínicos sugestivos de asma, bronquite crônica, DPOC 

e asma + bronquite, em 69,7% dos casos. A definição de qua -

dros clÍnicos ocorreu com maior frequência nos grupos etários 

até os 40 anos e no sexo masculino. 

Os 366 sintomáticos respiratórios, cujas respo~ 

tas às perguntas do questionário permitiram a definição dos 

quadros clínicos sugesticos de DRCi, foram estudados segundo 

alguns dos aspectos jã analisados em relação ao total dos S.R. 

Assim, verificou-se que apenas 36,6% dos homens 

e 34,1% das mulheres estavam em tratamento médico, porcenta-

gens estas bastante semelhantes àquela que foi encontrada para 

o total de S. R. (31 ,H). 

Quanto ao hábito de fumar,sua distribuição por 

idade e sexo foi semelhante à observada.para todos os S.R. dos 

quais os indivíduos com quadros clínicos definidos representa-

ram, conforme já foi referido, cerca de 70%. 

Em relação aos quadros clÍnicos, os 366 casos 

apresentaram a seguinte distribuição quanto ao hâbi to de fumar: 

Total de casos Fumantes Não Fumantes 

Bronquite crônica 9 5 (55,6%) 4 (44 ,4'1.) 

DPOC 6 4 (66, H) 2 (33 ,3't) 

Asma + bronquite 127 53 (41,7%) 74 (58 ,3%) 

Asma brônquica 224 34 (15,2%) 190 ( 84 • 8 '1.) 

Observa-se que a menor percentagem de fumantes 
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foi encontrada nos indivíduos cujas respostas positivas às per 

guntas do questionário foram sugestivas de asma brônquica. A 

baixa percentagem de fumantes neste grupo deve-se possivelme~ 

te ao fato de que 113 (50,4%) do total de 224 casos eram meno

res de 15 anos de idade. Segundo os dados da tabela 13, no 

grupo etário de O a 15 anos, 162 apresentaram quad1·os clínicos 

definidos, havendo predominância de asma brônquica (70\ dos ca 

sos). 

Os gráficos da figura 2 mostram a distribuição 

percentual, segundo o grupo etário, dos sintomáticos respirató 

rios, homens e mulheres, fumantes e nao fumantes, que apresen

taram sintomas compatíveis com bronquite crônica, em associa-

- -çao ou nao com outros quadros, incluindo os que referiram ante 

cedentes cárdio-vasculares. 

Em ambos os sexos, observa-se que, para os fu

mantes, a bronquite crônica aumenta com a idade a partir do 

grupo etário de 10 a 19 anos, tendendo a diminuir a partir dos 

60 anos nos homens e dos 50 anos nas mulheres. Entre os nao 

fumantes, os sintomas de bronquite crônica são mais frequentes 

nas idades extremas. E nítida a inversão dos traçados das cur 

vas dos fumantes e não fumantes,em ambos os sexos. 

A tabela 15 mostra a distribuição, segundo o se 

xo e a idade, dos sintomáticos respiratórios que responderam~ 

sitivamente às perguntas 40 e/ou 42 (bloco H do questionário), 

relativas aos antecedentes cárdio-vasculares com confirmação m§. 

dica. Houve referência a tais antecedentes em 96 casos dos 

quais 57 (59,4\) eram mulheres. Em ambos os sexos, as maiores 

frequências foram encontradas nos maiores de 40 anos. Dos 39 
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homens, 53,9% referiram hipertensão, 25,6% referiram distúrbio 

do coração e 20,5% referiram ambos: hipertensão e distúrbio do 

coraçao. Entre as 57 mulheres,as percentagens correspondentes 

foram: 52,6%, 31,6% e 15,8%. 

Sem a referência aos antecedentes cârdio-vascu-

lares prevista no questionário, os 96 S.R. teriam sido incluí-

dos nos quadros clínicos da seguinte forma: 

bronquite crônica simples: 5 casos 

asma brônquica 30 casos 

DPOC : 7 casos 

bronquite crônica + asma 47 casos 

Os antecedentes de tuberculose pulmonar (bloco 

K do questionário) foram respondidos positivamente apenas por 

14 S.R. (7 mulheres e 7 homens), dos quais 3 eram menores de 

15 anos. Devido ao número pequeno de respostas positivas ob

tidas para esta pergunta, estes S.R. não foram excluídos dos 

quadros clínicos. ~ -Assim: 3 deles encontram-se entre os prova 

veis asmáticos; 5 figuram entre os quadros compatíveis com as

ma + bronquite crônica; 5 estão entre os S.R. que referiram an 

tecedentes cárdio-vasculares e 1 ficou incluído no grupo dos 

S.R. sem definição do quadro clínico. 

Dos 525 S.R., restaram 63 casos (12,0%) cujas 

respostas positivas ao questionário nao permitiram sua inclu -

são em prováveis quadros clínicos e que também não referiram an 

tecedentes cárdio-vasculares. 

O estudo destes 63 casos mostrou que 28 deles 

(44,4%) referiram apenas rinite alérgica, negando qualquer ou-



tro sintoma. Foram 15 mulheres e 13 homens. 

Outros 2 questionários receberam l'Cspostas neg!: 

tivas a todas as perguntas. Tratava-se de 2 crianças cujas 

mães referiram no F-03: "coriza crônica" em um dos casos e 

"gripe constante + rinite alérgica" no outro caso. Em mais de 

1 questionário uma mulher, que parecia S.R. crônica pelo F-03, 

negou todos os sintomas referindo apenas o hábito de fumar. Ou 

tra mulher que queixou de "falta de ar contínua" no F-03, res

pondeu positivamente a todas as perguntas· referentes à "cansei 

ra ou fôlego curto" (bloco E), porém não,em relação ao exercí

cio físico mas "quando nervosa". 

Dos restantes 31 casos "indefinidos", queres -

ponderam positivamente apenas a sintomas isolados, 7 referiram 

tosse ou tosse + expectoração com duração de 2 a 10 meses. Des 

tes apenas 3 eram fumantes. 



IABEl.A 1 - Prevalência de sintomiticos respirat6rios (S. R.), em amostra da popula<;ão urbana, segundo o sexo 

e o grupo etirio. Botucatu, maio/83 a abril/84. 

SEXO M A S C U L I N O FEMININO T o T A L 

~RUFO 
PESSOAS NA PESSOAS NA PESSOAS NA 

:T ÁRI O (anos) At>ffiTRA N9 SR PREV. (%) A!vffiTRA N9 SR PREV. (%) At>USTRA N9 SR PREV. (%) 

o 1-- 1 67 4 6,0 68 3 4,4 135 7 5 '2 
1 f-- 2 62 10 16,1 99 7 7 '1 161 17 10,6 

' f-- 5 279 18 6,4 24 3 18 7 '4 522 36 6,9 

5 f-- 10 380 43 11,3 402 25 6,2 782 68 8. 7 

lO f-- 15 355 36 10,1 329 20 6,1 684 56 8. 2 

[51--20 315 15 4,8 300 15 5,0 615 30 4,9 

20 1-- 30 612 30 4,9 588 42 7,1 1. 2 00 72 6,0 

30 f-- 40 482 23 4,8 541 35 6,5 1. 023 58 5 • 7 

tO f- 50 34 7 18 5,2 352 Z8 8,0 699 46 6,6 

50 f- 60 29 3 33 11,3 313 29 9,3 606 62 10.2 

50 t- 70 186 21 4 11,3 208 22 10,6 394 43 10,9 

70 e + 96 13 13,5 151 17 11,2 247 30 12,1 

Ignorada 3 - • - 4 - - 7 

T O T A L 3.477 264 7,6 3.598 261 7 ' 2 7.075 525 7,4 



TABELA 2- Distribuição percentual, das famílias dos Sintomáticos Respiratórios (S.R.) e das famí

lias da amostra populacional entrevistada, segundo a faixa de renda familiar. Botucatu, 

maio/83 a abril/84. 

Famílias 
Renda 
familiar 
(s.m.)* 

até 1/2 s.m. 

de 1/2 a 1 s.m. 

de 1 a 3 s.m. 

de 3 a 5 s.m. 

de 5 a 10 s.m. 

de 10 a 15 s.m. 

15s.m.e+ 

nao sabe 

nao tem 

T O T A L 

N9 de famílias 

com S.R. 

9 

20 

109 

89 

114 

4 39 

23 

13 

1 

417 

(*) s.m. = salário mínimo vigente na época da entrevista. 

% 

2 ' 2 

4,8 

2 6 '1 

21,3 

27,4 

9 '4 

5' 5 

3,1 

0,2 

100,0 

Amostra(**) 

% de famílias 

1,7 

4,7 

28,3 

22,0 

26,9 

8,0 

6,1 

1,6 

o '7 
-

100,0 

(**) Fonte: CARANDINA, L. et a1. Análise das condições de saúde e de vida da população urbana de Bo 
tucatu, S.Paulo. I. Descrição do plano amostra! e avaliação da amostra. Rev. Saúde públ., 
S.Paulo, ~(6), 1986. (Em fase de publicação), 



TABELA 3 - Distribuição percentual das famílias dos Sintomáticos Respiratórios (S.R.) e das famílias 

da amostra populacional entrevistada, segundo a faixa de renda per capita. Botucatu, 

maio/83 a abril/84. 

--- --·---~ 

Famílias 
Renda 
per capita 
~m_._l_'" 

até 1/4 s.m. 

de 1/4 a 1/2 s.m. 

de 1/2 a 1 s.m. 

de 1 a 2 s.m. 

de 2 a 3 s. m. 

de 3 a 4 s.m. 

de 4 a 5 s.m. 

de 5 a 10 s.m. 

de 10 a 15 s.m. 

de 1 5 a 2 O s • m. 

+ de 20 s.m. 

s/inf.e não tem 

T O T A L 

N9 de famílias 

com S. R. 

24 

43 

120 

131 

43 

22 

8 

10 

1 

1 

1 

13 

417 

(*) s.m. = salário mínimo vigente na época da entrevista. 

.. 

5 • 8 

10,3 

28,8 

31,4 

10,3 

5,3 

2 • o 

2,4 

0,2 

0,2 

o • 2 

3.1 

100,0 

Amostra C**) 

., de famílias 

3,9 

11,4 

29,5 

29,9 

10,8 

5,7 

2,0 

3,8 

0,5 

0,1 

0,1 

2.3 

100,0 

(**) Fonte: CARANDINA, L. et al, Análise das condições de saúde e de vida da população urbana de.Bo
tucatu, S.Paulo - I. Descrição do plano amostra! e avaliação da amostra. Rev.Saúde pÚbl. 
S.Paulo~ ~(6), 1986, (Em fase de publicação), 



TABELA 4- Prevalência de sintomáticos respiratórios (S. R.), em amostra da população urbana, segundo 

o mês da entrevista. Botucatu , maio/83 a abri1/84. 

~VALENCIA 

~!E s ----------------~-
~IAI0/83 

JUNHO 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZH1BRO 

JANEIR0/84 

FEVEREIRO 

MARÇO 

ABRIL 

T O T A L 

TOTAL DE PESSOAS 
ENTREVISTADAS 

628 

59 7 

566 

562 

633 

606 

<58 7 
' 

597 

574 

554 

584 

587 

7. o 7 5 

S. R. 

52 

60 

47 

41 

62 

45 

37 

40 

38 

25 

39 

39 

525 

PREVALENCIA TEMPERATURA MfDIA 

0) MENSAL (°C) 

8,3 19,2 

10,1 16,3 

8 • 3 18,6 

7,3 18,6 

9,8 16,5 

7,4 19,5 

6,3 22,0 

6,7 21,8 

6,6 24,4 

4,5 24,9 

6,7 22,9 

6,6 20,3 
-
7,4 



I·UH:.LA 5- OistTibuiçio e prevalência(·J dos sintomas respiratórios referidos pelo sexo 111asculino, em amostra Ua populac;;ão urbana, 

segunuo a pergunta ~ o grupo ~t~rio. Botucatu, maio/83 a abril/84. 

---~~O(anos) 
i'H«lMIA ~ 

1<\SSE 

I 'l'll:l llitll_:,\11 

)! 1:\ll J 

~,\\Sf.l RA 

HI,ITE 

l<llAL 

·\'11STRA 

I 

3 

4 

7 

9 

lO 

15 

16 

17 

li 

24 

29 

o • 4 

N• \ 

27 b,6 

ll l' 2 

19 l,O 

21 5,4 

ll l, 2 

13 l,2 

24 5,9 

20 4,9 

11 2. 7 

12 2,9 

6 I , 5 

13 3,2 

408 

5 • 9 

N' \ 

lo 9 ,I 

11 5,1 

~IJ 5,3 

li 5,4 

li 5,8 

14 l' 7 

li 5,4 

20 5,3 

17 4,1 

li 3' 2 

15 l, 9, 

14 6,3 

l80 

• 

l0al4 

N• \ 

27 7 ,o 

14 .l,9 

17 4,8 

H 5,9 

lZ 3,4 

8 1,1 

15 7,0 

19 5,4 

11 l,l 

iZ 3,4 

14 3,9 

li 5,9 

l55 

15 • 19 

N• 

11 3,1 

9 .? ,8 

{ ... ' ... 
9 2,8 

7 Z,l 

6 1,9 

9 2,8 

5 1,6 

5 l,b 

4 l ,.l 

b 1.9 

11 .l,S 

315 

20 • 19 

Nt 

24 3,9 

14 z ,3 

15 2,4 

12 l,b 

1 5 I, 4 

13 I ,I 

18 2,9 

15 2,4 

10 1,6 

10 1.6 

ll u 

16 1,6 

612 

lO o 39 

N' \ 

16 l,J 

lO l 'l 

12 1,5 

1b l' l 

ll 2,9 

li 1,3 

16 J,l 

b 1 '2 

li 2,3 

lO 2,1 

9 1.9 

11 l' 5 

J82 

40 • 49 

Nt \ 

17 4,9 

14 4 ,o 

13 J. 7 

ll l, 7 

13 .l, 7 

6 1,7 

13 J. 7 

7 2 ,o 

9 2,6 

lO 2,9 

9 2 ,6 

4 1,2 

347 

50 • 59 

Nt \ 

27 9,2 

2.l 7,8 

18 6,1 

26 8,9 

22 7 .s 

14 4,8 

14 8,2 

8 2,7 

18 6,1 

19 6,1 

19 6,5 

11 3,8 

193 

l' J l're\·alênc ia (\) em relação ao total de E'ntrevio;tado~ do sexo masrul i no, em cada grupo etário. 

,"! b;.;:tuídas 3 pessoas de idade i~~tnorada. 

CIO a 69 

Nt \ 

18 9,7 

14 7,5 

11 5,9 

15 8.1 

. 12 ó,4 

9 4,8 

14 7,5 

7 3,8 

10 5,4 

ll 6,4 

11 5,9 

7 J,S 

ISO 

70 e • 

N' \ 

ll 12 '5 

11 ll,4 

b 6 .l 

ll li ,4 

9 9,4 

8 8,J 

9 9,4 

2 2' 1 

8 8,3 

9 9,4 

9 9,4 

l l, 1 

96 

'IU'TAL 

N' \ 

215 6,1 

143 4,1 

138 4 ,O 

187 5,4 

139 4 ,o 

102 2,9 

184 5,3 

109 !,1 

liO 3,2 

llO 3,Z 

11l l,Z 

122 3,5 

J.474(''l 



TAULA 6 • Dlltrlbuição e prevalincla(') Joa slntom•s r~•piratJtlol nfnldos pelo ~exo feml.!ll!.!.q, om 111no~tra da populaçii•> urn.w.t. 

seaunC:o a ~o•raunu • o aruJIO otárlu. BotuLatu, malo/13 - abril/14. 

~--=----r----------------------------. " 
PER<lMA 

1lJlSII 

·······-···· 

I 

J 

4 

7 

EXI'ECI'ORAÇ1(1 g 

····-······ 

QIJAIX) 

....••••.... 
CANSEIRA 

RINITI 

TOTAL 
AKimA 

lO 

IS 

16 

17 

18 

24 

2~ 

o. 4 

Nt I 

24 5,1 

16 J,t 

11 4,4 

23 5,6 

15 3,6 

13 3,2 

22 5,4 

19 ~.6 

11 2 '7 

10 2,4 

1 I, 7 

H 2,8 

4111 

5 •• 

Nt I 

23 5,7 

Zl 5,2 

zo 5,0 

18 4,7 

14 3,5 

u 3,0 

lt 4,7 

14 3,5 

' 2,24 

u 3,0 

' 11 z. 7 

16 4,0 

402 

' 

10. 14 

Nt I 

11 3,3 

• 2,4 

7 2,1 

lO 3,0 

8 2,4 

S l.S 

15 4,6 

9 2,7 

7 2,1 

s 1,5 

15. 19 

N• I 

5 1, 7 

5 1,7 

3 1,0 

b 2 ,o 
6 2,0 

2 0,7 

6 2,0 

9 3,0 

z o'' 

10 3,0 12 4,0 

15 4,6 13 4,3 

3Z9 31•• 

ZOaZt 30a39 

N' I 

20 3,4 

15 2,6 

11 l.t 

13 2,2 

ll 2,2 

6 1.0 

li 3,6 

17 l ,9 

8 1,4 

4 0,7 

20 3,6 

26 4,4 

SII 

Nt I 

20 3,7 

11 z.o 
t I ,7 

14 l.6 

11 2,0 

I 1,5 

li 3,9 

16 3,0 

11 2,0 

10 1,1 

lO 3,7 

20 3,7 

541 

40 a 49 

Nt I 

16 4,5 

17 4,1 

12 3,4 

10 2,8 

6 I, 7 

s 1,4 

12 3,4 

8 2,3 

9 2,6 

8 2,3 

21 6,0 

17 4,8 

352 

50 a St 

Nt I 

22 7 ,O 

15 4,1 

17 5,4 

18 5,1 

15 4,1 

9 2 ·' 

l3 7,3 

15 4 •• 

14 4,5 

15 4,1 

19 6,1 

10 3,2 

313 

60a6t 70 e • llliAI 

N• \ N• ' Nt I 

14 6,7 u a.~ lU ~.: 

14 6,7 ll 8,b 135 3,8 

11 5,3 ll 7,9 uo 3,] 

14 6,7 9 6,0 

10 ••• 9 6,0 

• ..3 s 3,3 

136 3,8 

107 l,ll ,. ~ .. 
16 7,7 13 8,6 161 4,7 

5 2,4 6 4,0 111 3,3 

13 6,Z 10 6,6 

14 6,7 lO 6,6 

IS 1,l 15 9,9 

7 3,4 7 4,6 

Zll8 151 

94 z ,h 

•• 2,4 

ISO 4,: 

w 4,0 

3.594("1 ---- .,. ____ _ 
(•) Prtvalincia(IJ em relaçio ao total de tntu•vistad~s. do •cxo fenunlno, rm coda grupo elõÍrio. 

('') Bxclufdas 4 pe~ona• de Idade l,norada. 



TABELA 7 - Distribuição dos sintomáticos respiratórios, em amostra da população urbana, segundo o sexo, o 

grupo etário e o l1ábito de fumar. Botucatu, maio/83 a abril/84. 

Sexo M A S C U L I N O F E M I N I N O T o T A L 

Grupu ~Fumo,., J·IJMANTE NÃO FUNAJI.'TE FU~1i\NTE NÃO m1ANfE FUMANTE NÃO FUMANTE 
etário 
(anos) N9 % N9 % N9 ~ N9 % N9 % N9 % 

o f- 10 - - 75 100,0 - - 53 100,0 - - 12 8 100. o 

10 I- 20 I 4 7,8 47 92,2 4 11 • 4 31 88.6 8 9. 3 78 90,7 

20 I- 30 I 17 56,7 13 43,3 13 30,9 29 69 ,1 30 41,7 42 58,3 

30 1- 40 17 73,9 6 26,1 11 31,4 24 68,6 28 48,3 30 51,7 

40 f- 50 12 66,7 6 33,3 14 50,0 14 50,0 26 56,5 20 43,5 

50 f- 60 I 21 63,6 12 36,4 12 41,4 17 58,6 33 53,2 29 46,8 

60 1- 70 I 13 61,9 • 8' 38,1 4 18,2 18 81,8 17 39,5 26 60,5 

70 e + I 5 38,5 • 8 61,5 3 17,6 14 82.4 8 26,7 22 73,3 

T O T A L 189 33,7 175 66,3 61 23,4 200 76.6 150 28,6 375 71.4 

(*) Prevalência (%) 



TABELA 8 - Distribuição da média diária de cigarros em sintomáticos respiratórios 
fumantes e ex-fumantes. Botucatu, maio/83 a abri1/84. 

FUMANTES NÃO FUMANTES 
N9 % N9 % ---

1 a 4 cigarros 21 14,0 15 25,9 

5 a 9 cigarros 24 16,0 7 12 , 1 

10 a 14 cigarros 24 16,0 10 1 7, 2 

15 a 19 cigarros 10 6,7 

20 a 29 cigarros 53 35,3 14 24,1 

30 e + cigarros 17 11,3 10 17,2 

Sem informação 1 0,7 2 3,5 

T O T A L I 150 100,0 58 100,0 



TABELA 9- Duração em anos, do hábito de fumar, em sintomáticos respiratórios 

fumantes e ex-fumantes. Botucatu, maio/83 a abril/84. 

FUMANTES EX-FUMANTES 
N9 % N9 % 

l a 4 anos 12 8,0 12 2 o' 7 

5 a 9 anos 16 10,7 7 12,1 

lO a 14 anos 21 14,0 6 10,4 

15 a 19 anos 13 8,6 5 8,6 

' 20 e + anos 88 58,7 26 44,8 

Sem informação • - - 2 3,4 

T O T A L 150 100,0 58 100. o 
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FIGURA l - Dístríbuíçao (\) dos indivíduos que relataram tosse e expectoração pela manhã, 

segundo o grupo etirio e o hibito de fumar. Botucatu, maio/83 a abril/84. 
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(*) Não fumante na época da pesquisa. 



Tabela 10 - Razões referidas pelos sintomáticos respirat6rios por nio estarem 

em tratamento ou seguimento médico. Botucatu, maio'83 a abril'84. 

RAZOES N9 DE PESSOAS % 

Porque não é preciso 152 42,2 

Faltadetempo 32 8,9 

Porque não adianta tratar; acha que não tem cura; porque s6 Deus pode curá-lo 20 5,6 

Porque continua fazendo o tratamento e seguindo a orientação dada pelo médico 

há tempo atrás 

Porque aprendeu a resolver sozinho (com remédio caseiro; auto-medicação) 

Porque o atendimento é ruim (procurou mas não foi atendido) 

Não procura mais o médico porqu~ não melhorou, não resolveu. Cansou de ir ao 

médico 

, Porque melhorou, acha que o problema já está controlado 

Porque acredita mais nos remédios do farmacêutico 

, Porque não gosta de médico 

, Falta de dinheiro 

Filas muito grandes 

19 

14 

13 

12 

10 

9 

9 

8 

8 

5 '3 

3 '9 

3,6 

3,3 

2 '8 

2 '5 

z • 5 

2 '3 

2 • 3 



..• Tabela 10 (continuação) 

RAZOES 

Porque o médico dá muitos remédios que não adiantam nada; o médico nao cura 

Porque o médico disse que "não é nada", para "ir levando", "não tem trata -

monto mesmo"; o médico deu alta 

r por causa do cigarro, o médico manda parar de fumar e ele nao consegue 

r "relaxo"' "discuido"' "enjoa"; não tem paciência de esperar o médico 

Porque é muito longe 

Porque tem outros problemas de saúde; porque está grávida; porque está ama

mentando 

Porque tem medo; porque tem medq de ficar internado 

Porque está aguardando "chamada" para consulta 

Porque não gosta; não gosta de tornar remédio 

• Por dificuldades pessoais (não anda, não enxerga, acabou de mudar para Botu 

catu) 

, Porque acabou o convênio com a UNIMED; a "carteirinha do INPS" está vencida 

N9 DE PESSOAS 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

'· • 

1 '7 

1 '7 

1 '7 

1 '7 

1,4 

1 '1 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 



.•. Tabela 10 (continuação) 

RAZOES 

Porque não pode perder dia de serviço; porque tem medo que a firma "o mude 

de função" e com isso diminua seu salário 

SÓ procura o médico nas "crises fortes" 

Outras razões (porque terminou o remédio receitado, porque toma o remédio 

que a vizinha indicou) 

TOTAL 

N9 DE PESSOAS 

2 

2 

2 

360 

% 

0,5 

o. 5 

o • 5 

100,0 



TABELA 11- Distribuição e prevalência(*)de quadros clínicos de DRCI, em sintomáticos respiratórios 

do sexo masculino, segundo o grupo etário. Botucatu, maio/83 a abril/84. 

A S M A BRONQUITE D.P.O.C. .\S~IA + 
CRONICA B RO:\QUITE 

-- ----
N9 PREV. (%) N9 PREV. (%) N9 PREV. (%) N9 PREV. (%) 

o I- 1 3 4,5 

1 I- 2 9 14,5 

21- 5 12 4 • 3 - - - - 3 1 '1 
5 I- 10 26 6. 8 - - - - 13 3,4 

10 f- 15 19 5,4 1 0,3 - - 13 3,7 
15 I- 20 7 2 '2 - - 1 0,3 6 1,9 
20 f- 30 17 2 ' 8 - - - - 11 1 ' 8 
30 I- 40 9 1,9 1 0,2 - - 6 1 '2 
40 I- 50 1 0,3 1 0,3 - - 6 1' 7 

' 
50 f- 60 4 1,4 2 0,7 - - 8 2 '7 
60 I- 70 4 • 2. 2 2 1,1 - - 8 4,3 

70 e + 4 4 '2 - - 1 1,0 4 4 • 2 

T O T A L I 115 3,3 7 0,2 2 o 'o 78 2 '2 

(*) Percentual em relação ao total do grupo etário na amostra, para o sexo masculino, 



TABELA 12- Distribuição e prevalência(*)de quadros clínicos de DRCI, em sintomáticos respiratórios 
do sexo feminino, segundo o grupo etário. Botucatu, maio/83 a abril/84. 

ASMA BRONQUITE D.P.o.c. ASI<!A + 
CRONICA BRONQUITE 

N9 PREV. 0) N9 PREV. 0) N9 PREV. (%) N9 PREV.(%) 
·~~ 

o f- 1 3 4,4 

l f- 2 7 7,1 

2 f- 5 12 4,9 - - - - 5 2,0 

5 f- lO 10 2,5 1 0,2 - - 9 2 • 2 
10 f- 15 12 3,6 - - - - 4 l '2 
15 f- 20 6 2,0 - - - - 5 1,7 

20 I- 30 19 3 '2 - - l 0,2 5 o '8 
30 f- 40 18 3,3 - - 1 0,2 4 o' 7 
40 I- 50 8 <,2. 3 1 0,3 1 0,3 4 l 'l 

50 I- 60 8 2 • 6 - - - - 8 2,6 
I 

60 I- 70 3 1,4 - - 1 0,5 1 o • 5 
70 e + 3 2 • o - - - - 4 2 '6 

T O T A L 109 3,0 2 o 'o 4 o '1 49 1,4 

(*) Percentual em relação ao total do grupo etário na amostra, para o sexo feminino. 



TABELA 13- Distribuição e preva1~ncia(") de quadros clinicas de DRCI, em sintomiticos respirat6rios 

de ambos os sexos, segundo o grupo etário. Botucatu, maio/83 a abri1/84. 

A S M A BRONQUITE D.P.O.C. AS~IA + 
GRUPO CRONICA BRONQUITE 
ETÁRIO N9 PREV. (%) N9 PREV. (%) N9 PREV. (%) 1\9 PREV. (%) anos) 

o I- 1 6 4,4 

1 I- 2 16 9,9 

2 I- 5 24 4,6 - - - - 8 1 '5 
5 1- 10 36 4,6 1 0,1 - - 22 2 '8 

10 f- 15 31 4,5 1 0,1 - - 17 2 '5 
15 1- 20 13 2 ,1 - - 1 0,2 11 1,8 
20 I- 30 36 3,0 - - 1 0,1 16 1,3 
30 f- 40 27 2,6 1 0,1 1 o ,1 10 1,0 

40 I- 50 9 ')- • 3 2 0,3 1 o , 1 10 1,4 
50 I- 60 12 2,0 2 0,3 - - 16 2 • 6 

' 60 f- 70 7 1 • 8 2 o. 5 1 o • 2 9 2,3 

70 e + 7 2 • 8 - - 1 0,4 8 3,2 

T O T A L I 224 3,2 9 0,1 6 0,1 12 7 1 • 8 

(*) Percentual em relação ao total do grupo etário na amostra, para ambos os sexos. 



TABELA 14- Percentual de Quadro Clínicos (Q.C.) de DRCI identificados, nos Sintomáticos Respiratórios 

(S.R.) de uma amostra populacional urbana, segundo o sexo c o grupo etirio. Botucatu, maio/ 

83 a abril/84. 

-----.:-......_ SEXO M A S C U L I N O FE~llNINO T O T A L 
GRUPO ~C. Ç.C.DEFINIDOS Ç.C.DEFINIDOS Q.C.DEFINIDOS 
ETÁRIO(anos) ~ N9 S.R. N9 % N9 S. R. N9 ' N9 S.R. N9 % • 
o~ 1 4 3 75,0 3 3 100,0 7 6 85,7 

1 ~ 2 10 9 90,0 7 7 100,0 17 16 94,1 

2 ~ 5 18 15 83,3 18 17 94,4 36 32 88,9 

5 f- 10 43 39 90,7 25 20 80,0 68 59 86,8 

10 f- 15 36 33 91,7 20 16 . 8 o. o 56 49 87,5 

15 f- 20 15 14 93,3 15 11 73,3 30 25 83,3 

20 f- 30 30 28 93,3 42 25 59,5 72 53 73,6 

30 1- 40 23 16 69,6 35 23 65.7 58 39 67,2 

40 1- 5o 18 8 • 44,4 28 14 50,0 46 22 47,8 

50 1- 60 33 14 • 
42,4 29 16 55,2 62 30 48,4 

60 1- 70 21 14 66,7 22 5 22,7 43 19 44,2 

70 e + 13 9 69,2 17 7 41,2 30 16 53,3 

T O T A L I 264 202 76,5 261 164 62 '8 525 366 69,7 
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Tabela 15 - Distribuição dos sintomáticos respiratórios com antecedentes 
cârdio-vasculares, segundo o sexo e o grupo etário. Botucatu, 

maio/83 a abril/84. 

Grupo 
etário 

o 1- 10 

10 1- 20 

20 1-- 30 

30 1- 40 

40 1- 50 

50 1-- 60 

60 1- 70 

70 e + 

Total 

----

Masculino 

N9 % 

1 

2 

9 

17 
' 
6 

4 

39 

' 

2,6 

5 '1 

23,1 

43,6 

15,4 

10,2 

100,0 

Feminino 

N9 ~ 

2 

6 

3 

9 

12 

15 

10 

57 

3,5 

10,5 

5,3 

15,8 

21,1 

26,3 

17,5 

100,0 

Total 

N9 ~ 

3 

6 

5 

18 

29 

21 

14 

96 

3,1 

6 '2 

5 '2 

18,8 

30,2 

21,9 

.14. 6 

100,0 



4. DISCUSSÃO 
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4. DISCUSSÃO 

Na introdução do presente trabalho procurou - se 

demonstrar, por um lado, a preocupação crescente de pesquisado

res, em todas as partes do mundo, bem como de organismos inter

nacionais como a OMS e a UICT, com Doenças Respiratórias Crôni

cas Inespecíficas (DRCI) como causa importante de morbi-mortali 

dade, de incapacidades e por seu custo social. Por outro lado, 

tratando-se de síndromes a respeito das quais ainda não se co -

nhecem todos os possíveis fatores etiológicos e fatores de ris-

co, seu estudo e dimensionamento, destinados a estabelecer medi 

das e programas de controle, apresentam algumas dificuldades,e~ 

pecialmente sentidas nos países em desenvolvimento. Tais difi-

culdades decorrem da diferença dos conceitos adotados, em dife

rentes regiões e países, para a definição dos diagnósticos clí

nicos das principais síndromes de DRCI, bem como da variedade de 

metodologias utilizadas nos estudos realizados para seu dimen -

sionamento em diversas populações epara a identificação de seus 

principais fatores de risco em realidades diversas. A mais sé-

ria consequência da variedade de conceitos e métodos de investi 

gação é que os resultados obtidos nem sempre permitem conhecer 

a verdadeira situação epidemiológica das DRCI em determinadaspo 

pulações e dificultam grandemente a comparação entre locais di

ferentes. 

A escolha de uma metodologia adequada, a fim de 

reduzir, se não eliminar, as dificuldades supra-referidas, e 

ainda mais importante na realização de inquéritos epidemiolÓgi

cos, relativos~ DRCI. 
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4.1 - Metodologia 

No presente trabalho procurou-se utilizar méto

dos e instrumentos que já estivessem com um bom grau de padre-

nização e tentou-se atuar de acordo com as recomendaçõesformul~ 

das por autores de grande experiência no assunto, a nível in -

ternacional e nacional(4,5,10,13,14,15,17,22,25,33). 

Considerando a escassez, já 

ritos epidemiológicos relativos às DRCI no 

referida, de inqué

Brasii(7,32·34) en 
. . -

tre os quais, apenas o de RAMos 32 oferece maiores possibilida

des de comparações de resultados,por sua semelhança de objeti-

vos e método com os do presente trabalho, a Autora considera 

necessário tecer comentários a respeito da metodologia emprega 

da, bem como das dificuldades encontradas. 

De início, um aspecto que não pode ser omitido, 

diz respeito às dificuldades de caráter operacional ainda exis 

tentes, em nosso meio, para a realização de inquéritos epide -

miológicos. Tratando-se geralmente de trabalhos de alto custo, 
~ 

os recursos financeiros necessários tem_que ser buscados e en-

contrados fora das instituições públicas universitárias, as 

quais nao estão preparadas também para oferecer o necessário 

apoio logístico. Como por exemplo: os recursos humanos para a 

realização do trabalho de campo, são geralmente encontrados fo 

ra da Instituição. A tradicional escassez de pesquisas de ca 

ráter epidemiolÓgico em nosso meio, não permite, por sua vez , 

a seleção de pessoal com qualquer tipo de experiência neste 

campo (levando à necessidade de treinamentos específicos e pro 

longados). A escassez mencionada reflete-se nao apenas na inex 

periência dos treinandos mas também dos próprios treinadores. 
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As atividades de coordenação dos trabalhos e de 

supervisão de campo representaram, no caso específico de Botu-

catu, uma experiência nova, assim como a execuçao simultânea 

de múltiplos projetos, entre eles o inquérito relativo as 

DRCI. 

A seleção de uma amostra populacional, capaz de 

atender os objetivos dos diversos projetos, constituiu-se em 

um problema de relativa complexidade, cuja solução dependeu do 

apoio recebido por "experts" de outras Instituições. 

Todos estes fatores tiveram alguma influênciadu 

rante a realização deste trabalho. 

A respeito da metodologia específica, o instru

mento utilizado no inquérito, o questionário F-10 baseado no 

ATS-DLD-78, será objeto da discussão que segue. 

Tratando-se da primeira vez em que o questioná 

no ATS-DLD-7 8, escolhido pelas razões anteriormente apresenta -

das, seria utilizado em nosso meio, a Autora preocupou-se com 
~ 

a tradução das perguntas para que estas_mantivessem seu senti-

do original e ao mesmo tempo fossem de fácil compreensão para 

entrevistadoras e entrevistados. O questionário F-10, primei

ra versao em portugês do corpo essencial do ATS-DLD-78, foi 

submetido aos processos de validação e pré-teste, conforme re

comendam os autores em cada nova versão de um questionário • 

mesmo que este seja padronizado e tenha sido 

testado, porem, em outras realidades(14 •33). 

suficientemente 

Sua aplicação posterior, durante os 12 meses de 

inquérito, mostrou alguns aspectos interessantes relacionados 
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com a interpretação dada, pelas pessoas entrevistadas, à formu 

lação das perguntas. Assim, a expressao "costUma ter ••• tosse 

... expectoração ... chiado" foi entendida e respondida pelos 

entrevistados tanto no sentido que se queria dar de "frequên -

cia", como "ter o hábito de". Esta Última interpretação nem sem

pre foi associada à idéia desejada de "frequência" por parte 

dos entrevistados. A interferência dos entrevistadores neste 

aspecto, foi mínima, talves relacionada com a impostação da 

voz, já que as perguntas eram lidas para os entrevistados. 

A expressão "costuma ter" foi assim mesmo manti 

da, na falta de outra mais adequada e que preservasse o senti

do da pergunta na lÍngua original do questionário. 

O estudo dos questionários e as anotações fei -

tas pelas entrevistadoras permitem observar que o conceito 

que a população leiga tem a respeito da cronicidade de uma do

ença, diverge com frequência do conceito dos técnicos. 

Neste aspecto, o inquérito mostrou que, para a 

maioria dos entrevistados, a bronquite crônica e principalmen

te a asma brônquica não são "doenças crônicas" e que apenas 

"as crises" são importantes. Por esta razão as entrevistado -

ras foram insistentemente alertadas e orientadas no sentido 

de se obter as entrevistas dos sintomáticos respiratórios crôn~ 

cos que estivessem em fase de remissão dos sintomas e mesmo da 

queles, principalmente entre os asmáticos, que se consideravam 

curados. 

A conotação depreciativa muitas vezes atribuída 

pela população a palavra "asma" fez mudar a formulação da res

pectiva pergunta para "bronquite alérgica". 
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Percebeu-se também que para alguns entrevista -

dos: bronquite asmática (ou alérgica) e bronquite crônica eram 

denominações diferentes para uma mesma doença. Por esta razão, 

em alguns destes casos, quando o entrevistado referiu que hou

ve confirmação médica (pergunta feita a respeito da asma), per 

manece a dúvida de qual foi a síndrome que o médico confirmou. 

Em poucos casos, observou-se também a nao asso

ciação da "crise de asma" com "crise de chiado com fÕlego cur 

to", levando o entrevistad,o a informar idades diferentes em re 

lação ao primeiro episódio da doença e dos sintomas. Às vezes, 

o "ambiente" de preocupação e angústia que frequentemente se 

observa numa crise mais forte, pode influenciar a memória do 

paciente que passa a relatar este episódio como sendo a primei 

ra crise. 

~!esmo assim, estas formas de "desinformação" po 

deriam ser atribuídas, em parte, a uma excessiva ''reserva'' do 

profissional médico em informar o doente a respeito de sua do

ença, com clareza maior. Já as pouêás respostas positivas obti 

das em relação aos antecedentes de tuberculose pulmonar, podem 

ser atribuídas ao preconceito ainda existente em relação a es

ta doença. A possibilidade da informação ter sido proposita -

damente omitida por alguns entrevistados, baseia-se em dois c~ 

sos, conhecidos da Autora, com diagnóstico e tratamento de tu

berculose pulmonar confirmada e que negaram tais antecedentes 

durante a entrevista. 

Outra observação a ser feita diz respeito ã im

precisão de alguns entrevistados em relação a idade de aparecl 

menta dos sintomas ou ao tempo de duração dos mesmos. A respo~ 
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ta: "há uns tantos anos" foi, em poucos casos, até superior a 

idade do indivíduo. Este tipo de incoerência, quando percebi

da pela entrevistadora, não levou a nenhum tipo de intervenção 

da mesma junto ao entrevistado, por orientação da Autora. Es-

ta, preocupada com o risco maior de "bias" representado pela 

"indução" das respostas que facilmente pode tornar-se um hábi

to nas entrevistadoras, mesmo que praticado inconscientemente, 

optou pela aceitação da incoerência de algumas respostas dos 

entrevistados. 

Por outro lado, a forma de preenchimento de al

guns questionários sugere que houve falhas no treinamento e re 

ciclagens das entrevistadoras. Apesar do questionário prever 

apenas dois tipos de respostas: sim ou nao, ou em Último caso 

não sabe informar, percebeu-se, em alguns casos e por parte 

de uma ou outra entrevistadora, uma certa insegurança em escla 

recer, sem induzir, o sentido de algumas perguntas. que nao 

foi bem entendida pelo entrevistado. A percepção de que isto 

ocorreu em alguns casos, é possível graças is instruções, im -

pressas no próprio questionário, de quando passar de uma per -

gunta para outra ou de um para outro bloco. Considerando que 

isto ocorreu com uma ou outra entrevistadora, cujo desempenho 

foi satisfatório no preenchimento dos outros questionários F

lO, observando-se a coerência das respostas registradas, nao 

Autora houve substituição de entrevistadoras. Entretanto, a 

considerou oportuno registrar estas observações por duas ra-

zões: a) reforçar a importância do treinamento adequado que 

deve desenvolver mecanismos tais que permitam sua assimilação 

por entrevistadoras de formação e personalidade diferentes 
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b) lembrar que uma entrevista bem feita depende tambêm do ambi 

ente e do momento em que é realizada (entrevistado cansado • 

com pressa, claramente preocupado com outra coisa e entrevista 

dera cansada, mas querendo aproveitar a oportunidade de reali

zar mais uma entrevista, mesmo em condições ambientais e pes -

soais desfavoráveis). 

As considerações que se seguem dizem respeito ao 

questionário propriamente dito e a sua aplicabilidade em nos

so meio. 

A análise dos questionários preenchidos e dos 

resultados obtidos sugerem que o ATS-DLD-78 é de fácil aplica 

ção também em nosso meio e apresenta boa sensibilidade para de 

tectar os sintomas de DRCI. Além disso, mostra uma grande sen 

sibilidade em detectar, através das respostas positivas a de

terminados sintomas, quadros clfnicos sugestivos de asma 

e de bronquite crônica simples. 

Analisando o questionário, em sua versao em por 

tuguês (F-10) e na sequência dos blctos, verifica-se que as per

guntas relativas aos dois primeiros: A - Tosse e B - Expectora -

ção, podem ser utilizados em nosso meio para a determinação da 

frequência destes sintomas, para a definição de quadros suges

tivos de bronquite crônica e para o estudo da associação de 

tosse e expectoração pela manhã com o hábito de fumar. 

Já as perguntas do bloco C, relativas aos perío

dos de exacerbação da tosse e/ou expectoração, em nada contri

bu{ram para a análise dos resultados. Considerando que o que~ 

tionário original (ATS-DLD-'8) foi tJtilizado,pelo menos até o 
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início desta pesquisa em países de clima temperado, com inver 

nos prolongados, as perguntas sobre exacerbação sao, certamen-

te, muito importantes. Estas mesmas perguntas, aplicada em 

países de clima tropical, como o Brasil, onde a estação inver

nal, quando existe, caracteriza-se apenas por curtos episódios 

de temperaturas mais baixas, perdem sua importância. 

No presente estudo observou-se que em 136 casos 

de S.R. com sintomas compatíveis com bronquite crônica (a maio 

ria associada com quadros sugestivos de asma brônquica), 130 

(95,6%) referiram episódios de exacerbação, sendo que a quase 

totalidade destes episódios ocorreram, coincidentemente, pelo 

mesmo número de anos referidos para os sintomas sugestivos de 

bronquite crônica. O mesmo foi observado em relação às exacer 

bações dos demais tipos de tosse e/ou expectoração habituais • 

A probabilidade de quase 100% dos casos apresentarem exacerba

ções desde o início da sintomatologia é bastante remota. 

Apesar das considerações, anteriormente feitas, 

a respeito do comportamento de entre~istadoras e entrevistados, 
• 

e possível que as perguntas relativas ã~ exacerbações nao se 

justifiquem em nosso meio e em outros países de clima tropical. 

No bloco D, as respostas as perguntas sobre 

chiado no peito apresentaram pequenas discordâncias, possivel

mente relacionadas com a expressão "costuma ter", anteriormen-

te comentada. Assim, esperava-se que toda vez que as pergun -

tas 16 ou 17 fossem respondidas positivamente, a pergunta 15 

também o seria. Entretanto, a pergunta 16 recebeu uma respos-

ta positiva isolada em 11,4% das vezes e a pergunta 17 em 0,5\ 

das vezes. Aparentemente, a pergunta 15: "costuma ter chiado 
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no peito?", foi interpretada como: "tem sempre" pelos entrevis 

tados que responderam positivamente apenas à pergunta 16 ou 17. 

A formulação de todas as perguntas do bloco D é 

feita no presente, destinando-se portanto a identificar os sin 

tomas existentes na época da entrevista. Desta forma, a per -

gunta 20 ("crise de chiado com fÔlego curto") e as que se S(• 

guem nao são perguntadas às pessoas que responderam negativa -

mente às perguntas 15 a 18. Portanto, a aplicação deste bloco 

sozinho perderia as informações compatíveis com asma brônquica 

nas pessoas que estivessem em uma fase de remissão prolongada 

dos sintomas ou se considerassem curadas ou que tiveram asma 

no passado. Para tais casos a associação do bloco G ao bloco D 

no questionário é indispensável. 

As perguntas do bloco E: canseira ou fôlego cur

to, foram respondidas com facilidade pelos entrevistados, ob -

servando-se coerência no grau de intensidade informado por 

aqueles que referiram dispnéia aos esforços. O grau mais leve 

de dispnéia aos esforços (pergunta 24) foi referido por 261 

S.R. de ambos os sexos. Destes, 21 (8,0%) responderam positi

vamente, mas acrescentaram aobservação "quando em crise" ou 

"quando atacado". Estas respostas positivas, com "condições", 

foram computadas já que o questionário não permite saber a du

raçao e a frequência das mencionadas "crises". 

O questionário F-10 foi utilizado também nos 

casos de S.R. menores de 15 anos. De uma maneira geral o F-10 

mostrou-se adequado para sua aplicação em crianças. Apenas em 

relação ao bloco E. houve perda de informações em 22 casos ( 

8 ,4%) por se tratar de crianças pequenas que ainda não andavam. 
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A principal questão que fica sem esclarecimento, 

e o próprio conceito de "canseira ou fôlego curto". A simples 

formulação das perguntas do bloco E, não permite avaliar se e 

quantas vezes os entrevistados responderam efetivamente sobre 

dispnéia. 

Nos casos em que apenas ~ ~rgunta 24 foi res -

pendida positivamente, principalmente por pessoas do sexo femi 

nino, fica também a dúvida sobre a validade desta afirmativa , 

dentro da conceituação de dispnéia verdadeira. O questiônârio 

não permite saber, por exemplo, se a pessoa era obesa ou se a 

mulher estava grávida. 

As aplicação das perguntas do bloco F: rinite 

alérgica mostrou-se perfeitamente viável em nosso meio. As 

dúvidas ficam restritas às perguntas sobre a ocorrência de 

febre. Esta foi referida pelos entrevistados na quase totali

dade dos casos de resposta positiva à pergunta 29. Por esta 

razao não foi levada em consideração no presente estudo. Em 

nosso me1o, esta pergunta, a níveL de inquérito epidemiolÓgico, 

deveria ser dispensável, deixando pará ser formulada numa eta

pa posterior: o interrogatório clínico. Em nossa experiência, 

o acréscimo que poderia ser feito no questionário, da medida 

da temperatura não atenderia aos objetivos, pois a maioria das 

pessoas que informam sobre febre nao costumam medí-la. 

As perguntas do bloco G complementam aquelas 

do bloco D, aumentando sensivelmente a capacidade do questioná 

rio de identificar os possíveis casos de asma brônquica. Quan

to à fidedignidade das respostas a estas perguntas, devem ser 

lembradas, em alguns casos, as ressalvas anteriormente feitas. 
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As perguntas do bloco H, relativas aos antece -

dentes cárdio-vasculares com confirmação médica, também sao 

muito importantes, Sem a referincia a tais antecedentes, to -

dos os entrevistados cujos sintomas são devidos a distúrbios 

cárdio-vasculares, poderiam ser erroneamente classificados en-

tre os quadros clínicos suspeitos de DPOC. Somente o exame 

e seguimento clínico, realizados após o inquérito epidemiolÓgi 

co, permitiria a identificação dos indivíduos que apresentas -

sem ambos os problemas. 

Sobre as peiguntas do bloco I, relativas ao hi

bito de fumar, devem ser feitas duas ressalvas. A primeira e 

que a média de cigarros por dia informada pelos fumantes e a 

média da época da entrevista. Para as pessoas que fumam hi 

muitos anos, não há como verificar, pelo questionário, se o nu 

mero informado e o mesmo que a pessoa sempre fumou ou se houve 

uma redução ou aumento nos Últimos tempos. A segunda ressalva 

relaciona-se com o F-10 propriamente dito. A pergunta 50 deve-

ria ser alterada de "costuma tragar a fumaça" para "costuma ou 
• 

costumava tragar a fumaça" a fim de per~itir colher esta infor 

mação também a respeito dos ex-fumantes. 

As perguntas do bloco J, relativas ao tratamen-

to e as razoes referidas pelos S.R. de não estarem em seguimen 

to, não constou do questionário original. Os resultados mos -

traram, para os que nao estavam em tratamento, que os motivos 

alegados foram para o Ítem "outro (especificar) em 40% dos 

casos. Isto sugere que as razoes imaginadas como mais freque~ 

tes, f a zen do exceção: "não é preciso" e "falta de tempo". de-

vem ser repensadas e reformuladis, no caso de sua aplicação em 
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novos inquéritos em nosso meio. 

Para as perguntas do bloco K, relativas aos an

tecedentes de tuberculose pulmonar, os comentários principais 

jâ foram feitos. Da mesma forma que os S.R. com antecedentes 

cârdio-vasculares, os S.R. que referiram antecedentes de Tuber 

culose Pulmonar necessitariam de uma investigação clínica com

plementar ao inquérito epidemiológico, para diferenciar os que 

t~m sintomas respiratórios decorrentes de sequelas do processo 

especÍfico, daqueles que apenas, ou também, sofrem de uma das 

síndromes de DRCI. 
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4.2 - Resultados 

Razões operacionais levaram, conforme referido, 

à aplicação do F-10 em pessoas com sintomas respiratórios cuja 

duração, segundo o informante familiar do F-03, era apenas de 

meses. Em diversos casos, o questionário específico, respondi 

do pelo próprio S. R., mostrou que a verdadeira duração dos sin 

tornas era bem maior da inicialmente referida e que o S.R. era 

efetivamente um crônico. E preciso lembrar que a especifica -

ção de um tempo mínimo de duração dos sintomas é encontrada na 

b 'bl' f' (8 l?) 1 - - b . - . ( h- 1 1 logra la ' em re açao a ronqu1te cron1ca ••• a pe o 

menos 2 anos) e à DPOC ( ... há pelo menos 1 ano) mas nao em 

relação à asma brônquica. O diagnóstico de asma depende muito 

mais da caracterização das crises apresentadas, do que propria 

mente de "há quanto tempo" estas vêm ocorrendo. E por esta ra 

zão que os 35 S.R. classificados, de início, corno "intermediá-

rios" quanto a duração dos s in tornas, de menos de 1 ano, foram 

posteriormente assim distribuídos: 

18 entre os quadros ciínicos sugestivos de 

DPOC (1 caso) e asma brônquica (17 casos); ha 

via confirmação médica do diagnóstico de asma 

em duas crianças menores de 1 ano; 

8 entre os S.R. com antecedentes cárdio-vascu 

lares. 

Apenas os 9 restantes foram considerados efeti-

varnente sintomáticos "intermediários", não apenas pelo tempo 

de duração dos sintomas, mas também pela indefinição do quadro 
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sintomático apresentado. Dois deles referiram apenas rini te 

restantes alérgica há 3 e 6 meses respectivamente e os sete 

apresentavam tosse e expectora~~o há alguns meses. Estes qua-

dros indefinidos poderiam ser atribuídos a alguma doença pulm~ 

na r específica ou então serem as manifestações iniciais de futu

ros quadros de DRCI. Finalmente, poderiam ser explicados por 

falhas ocorridas na aplicação do método. 

Em relação as variáveis sexo e idade. as taxas 

de prevalência foram um pouco maiores no sexo masculino e nas 

idades extremas, resultados estes também encontrados em ou

tros trabalhos nacionais( 7 • 34 ). Entretanto, no presente estu

do, as diferenças entre os grupos etários não foram estatisti

camente significantes, fato este que poderia ser atribuído ao 

pequeno número absoluto que resultou da distribuição por idade. 

O mesmo ocorreu entre os sexos,menos em relação às crianças de 

O a 9 anos. 

A comparaçao feita entre a distribuição da ren

da familiar e per capita das famílias dos S.R. cCJ>m aquela da 

população amestrada, provou a artificialidade da aparente ~~ior 

concentração de sintomáticos respiratórios nas faixas de ren -

da média e média-baixa. 

A determinação do número de famílias correspon

dente aos 525 S.R. levou a um resultado interessante a respe~ 

to do numero de S.R. por família. Assim, observou-se que 

20,4% destas apresentavam 2 e até 4 S.R. Por não estar incluÍ 

do entre os objetivos do presente trabalho, não se procedeu a 

verificação da repetição ou não do mesmo quadro clínico entre 

os membros da mesma família e de qual seria o quadro clínico 
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mais frequente em tais circunstâncias. 

O estudo da variável clima, expressa através da 

temperatura média mensal, mostrou taxas de prevalência de S.R. 

um pouco maiores nos dois meses que registraram as temperatu -

ras mais baixas ao longo do período. Entretanto, tal diferen

ça, em relação aos outros meses do levantamento, não foi esta

tisticamente significante. Tratando-se de sintomáticos respi

ratórios crônicos e não agudos, não haveria razão para um au -

menta significativo do número de casos detectados nos meses 

mais frios, principalmente em locais de clima tropical. Toda

via, os possíveis episódios de exacerbação dos sintomas ou o 

surgimento de uma nova crise, em pessoas em fase de latência, 

poderia levar a um maior número de informações sobre os sinto -

mas respiratórios e consequentemente ã identificação de mais S. 

R. crônicos naqueles meses. 

Considerando as respostas positivas a perguntas 

semelhantes do questionário F-10 e do questionário utilizado 

por RA~IOS 32 verifica-se que as .taxas de prevalência encon -

tradas, no trabalho de Ribeirão Preto; foram sempre bem maio -

res daquelas do presente estudo. Por exemplo, as perguntas re 

!ativas à tosse e expectoração pela manhã e chiado no peito ( 

perguntas n9 1, 4 e 15 do questionário de Ribeirão Preto e pe~ 

guntas n9 3, 9 e 15 do F-10) apresentaram as seguintes preva -

lências: 

Sexo Ribeirão Preto Botucatu 

. tosse pela manhã M 18,2'1, 6,2'1, 

11 n'l. 4 • 7't, 
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Sexo Ribeirão Preto Botucatu 

cxpectoração pela manhã M 15. :H 490~ 

F ll, 2~ 3,0~ 

costuma ter chiado no 
peito M 2l,H 5. 3\ 

F 19 ,H 4, 7'1. 

As duas primeiras perguntas apresentaram, no 

sexo masculino, taxas de prevalência crescente com a idade em 

Ribeirão Preto; em Botucatu as maiores prevalências ocorreram 

nas crianças de O a 15 anos e nos adultos com mais de 50 anos. 

A maior prevalência de sintomas respiratórios ' 

em Ribeirão Preto, quando comparados com Botucatu, poderia ser 

atribuído a diversos fatores, que serão analisados a seguir. 

Primeiramente, deve-se considerar que, a metodo 

logia geral dos dois inquéritos foi semelhante. Ambos foram 

realizados em amostras representativas da população urbana dos 

dois municípios. Em sua essência, a composição das duas popu-

lações por idade e sexo é também semelhante, ambas apresentan-

do uma pirâmide populacional de base alargada e ápice afunilado 

(5) A amostra utilizada por RAMOS 32 exclui os menores de 

três anos e a de Botucatu abrangeu todas as idades. Os dois 

municípios apresentam algumas diferenças quando à altitude e 

ao clima. Ribeirão Preto situa-se a uma altitude de 518 me 

tros, tem clima tropical, com verão chuvoso e inverno sêco. Bo 

tucatu, situa-se a 885 metros, é uma cidade serrana, cQm clima 

sub-tropical, inverno seco e verão chuvoso. Ribeirão Preto e 

d 32 1 . -mais industrializada, porem, segun o RAMOS · , a po u1çao am-
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biental nao exerceu nenhuma influência na epoca da realização 

do inquérito. 

As principais diferenças que podem explicar os 

resultados obtidos nos dois locais, parecem relacionar-se com 

as atividades econômicas e com a utilização de questionários di 

ferentes nos dois estudos (MRC com adaptação em Ribeirão Preto 

e ATS-DLP-78 também com algumas adaptações eut Botucatu). O 

principal ramo de atividade econômica em Ribeirão Preto -e a 

indústria (45,9~ dos empregos), seguido pela agropecuária ( 

27,3~ dos empregos) e pelas atividades do setor terciário (26,8'1. 

dos empregos)( 32 ). Conforme foi descrito no material e método, 

as atividades econômicas em Botucatu são muito diferentes (se-

tor terciário: mais de 25%; setor secundário: menos de 15'1.; se 

tor primário: menos de 10~). 

Estas considerações sugerem, ã Autora a necessi 

dade de incentivar, em nosso meio, estudos complementares aos 

inquéritos epidemiológicos das DRCI, no campo específico das 

doenças profissionais que compromet.em o aparelho respiratório, 

incluindo a identificação e dosagem de-possíveis inalantes fí

sicos e químicos. 

Os resultados obtidos em Botucatu, a respeito 
• 

do hábito de fumar, considerado um dos principais fatores de 

risco das DRCI(l 6), são comparáveis aos de outros trabalhos na 

cionais( 7 •32 •34 ). A percentagem de fumantes entre os S.R. do 

sexo masculino do presente estudo (33,7'1.) foi discretamente in 

ferior ao encontrado por RAMOS( 32 ) (45,1'1.) e por SANTOS NEVES 

e col. (34 ) (40,9'1.). Seria interessante conhecer as frequências 

de fumantes de ambos os sexos e segundo o grupo etário na pop~ 
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lação total da amostra, a fim de compará-las com as frequênci-

as encontradas nos S.R. 

Na casuística do presente trabalho nao foram en-

contrados fumantes entre os menores de 15 anos, o mesmo sendo 

observado nos estudos nacionais supra-referidos. Entretanto , 

os entrevistados adultos do sexo masculino referiram o início 

do hábito entreos5 e 9 anos de idade, em 22,4% dos casos c 

entre 10 e 14 anos em mais de 31,9% dos casos. Isto leva a 

duas suposições; a) os atuais fumantes jovens iniciaram o há -

bito mais tardiamente; b) ós menores de 15 anos fumantes nega

ram o hábito intencionalmente, porque fumavam sem o conheci 

mento dos pais. E importante lembrar que no caso dos S.R. me

nores de 15 anos, a pessoa entrevistada era a mãe ou responsã-

vel, o (a) qual nao tinha conhecimento do hábito do filho • 

quando fumante. 

O hâbi to de fuma r, sua frequência e tendência no 

tempo, deveria ser objeto de estudos específicos em nosso meio, 

a fim de estabelecer medidas de impacto para a prevençao de . 
seus efeitos nocivos. 

A influência do fumo em homens e mulheres que 

referiram sintomas de "tosse e expectoração pela "manhã", foi 

evidenciada nos gráficos da figura 1, para as idades de 10 a 

60 anos. 

O levantamento dos motivos dos S.R. nao estarem 

em tratamento e seguimento médico, evidenciou um posicionamen

to que parece frequente em nossa população: a de não atribuir 

o devido valor aos sintomas respiratórios, em função, possível 

mente, do desconhecimento de suas consequências a médio e 
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longo prazo. Percebeu-se, também, o "conformismo" das pessoas 

que demonstravam possuir algum conhecimento a respeito. As 

respostas de alguns S.R. sugerem que os sintómas de tosse c 

expectoração por causa do hábito de fumar não é considerado um 

problema de saúde. 

A contribuição que se esperava obter atrav6s da 

comparaçao do grau de instrução dos S.R. em relação a estar ou 

não sob orientação médica, ficou invalidada. pelo desconheci -

mento, até o presente momento, dos graus de instrução predomi

nentes na população amostrada. Este tipo de informação, ape -

sar de existir dentro do projeto maior, ainda não foi process!!_ 

da. 

A análise das taxas de prevalência de .quadros 

clínicos sugestivos de asma, bronquite crônica e DPOC, cuja 

definição foi feita a partir dos critérios especificados na 

metodologia, leva a algumas considerações. 

Em primeiro lugar, os valores da prevalência e~ 

contrados no presente estudo foram basLante inferiores aos dos 

trabalhos nacionais anteriormente referidos, principalmente em 

relação à bronquite crônica e DPOC, conforme especificado no 

quadro abaixo. 
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0\RN-lDINi\ RJ\\J)S32 SA.'ifOS NEVES UL\IER e col. 7 
c col. 34 

(Botucatu-SP) (Rib. Prcto-SP) 
(~laruipc-ES) 

(Porto Alcg«•-HS) 

Asma ~I 3,3~ 2,4% 9,0'1. 
4,3'1. 

F 3,0\ 3,5\ 11,0'1. 

Br<,?n<;~uite M 0,2\ 5,5\ 9,2'1. cron1ca 

F 0,0% 3,4% 4,2'1. 

DPOC M 0,0 

F 0,1% 

Os trabalhos de Maruipe e Porto Alegre foram rea 

lizados com metodologia diferente e, no segundo caso, ati com 

objetivos diferentes daqueles de Ribeirão Preto e Botucatu, o 

que dificulta muito a comparação dos resultados. 

Em segundo lugar, apesar da semelhança na metodo 

logia dos inquiritos de Ribeirão Preto e Botucatu, o uso de 

questionários diferentes, pode, apenas por isso, levar a resul-

tados diversos. O exemplo mais evidente e representado 

quadros sugestivos de bronquite cr6nica. 

RAMOS 32 . d d t. cons1 erou corno qua ro suges 1vo 

pelos 

de 

bronquite cr6nica os sintomas de "tosse e expectoração na maio

ria dos dias, por três meses seguidos ou mais, durante o ano há 

pelo menos um ano'". A Autora adotou o mesmo conceito, porem • 

aceitando apenas a duração recomendada de 2 anos, no mínimo(S)_ 

O questionário MRC (com adaptações) utilizado em Ribeirão Preto, 

não possibilitou, no autor, a identificação dos S.R. com dist~r 
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bios cárdio-vasculares, cujos sintomas podem ser interpreta

dos como DPOC, asma e até bronquite crônica. A esse respeito, 

o uso do questionário ATS-DLD-78 (mesmo em sua primeira ver 

são adaptada), permite tal diferenciação. Além disso, nos 

quadros suspeitos de asma brônquica, tem a vantagem, sobre o 

MRC, de perguntas que permitem a confirmação médica. 

Em terceiro lugar, a análise das tabelas 11 , 

12 e 13 relativas aos quadros clfnicos sugestivos de DRCI,per 

mite evidenciar algumas limitações atribufveis ao prÓprio ques 

tionário e/ou aos rigorosos critérios de seleção dos sintomas 

para a definição dos quadros clfnicos sugestivos de DRCI. 

Tais critérios, que mostraram grande sensibi

lidade para a determinação dos quadros "puros" de asma e bro!!_ 

quite crônica simples, não apresentaram a mesma sensibilidade 

na identificação de quadros obstrutivos (DPOC). 

E provável que entre os casos inclufdos na as-

sociação "asma brônquica + bronquite crônica", estejam al-

guns S.R. com DPOC, principalmente ent~e as pessoas com mais 

de 30 anos. O mesmo poderia ser pensado a respeito de alguns 

S.R. de idade mais avançada e que foram inclufdos entre os 

quadros sugestivos de asma brônquica. 

Talves, mais do que os critérios adotados, a 

dificuldade de identificar os quadros sugestivos de DPOC, po~ 

sa a ser atribufda ãs limitações do próprio questionário. 

Finalmente, considerando correta a baixa preva 

lência em nosso meio, da bronquite crônica simples, talves p~ 

desse ser adotada, para as finalidades de inquérito epidemio-
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lÓgico das DRCI, a classificação dos sintomas para a determi

nação de dois quadros clínicos somente: asma brônquica e DPOC. 

Neste sentido, agrupando sob a denomi.naçâo de 

DPOC todos os quadros clínicos, menos aqueles que foram sugcs 

tivos de asma b1Ôr.quica simples, a casuística do presente tra 

balho ficaria constituíca por 224 casos de asma brônquica e 

142 casos de DPOC. 

Seguindo o mesmo procedimento de cálculo utiliza 

do no pré-teste (Anexo 3) e considerando as taxas de falsos 

positivos e falsos negativos encontradas no processo de vali

dação do questionário F-10 (Anexo 2), o total de quadros su

gestivos de asma brônquica simples e de DPOC seria de 208 a 

147 respectivamente, correspondendo a uma prevalência de 2,9t 

e 2,1~ em relação ao total de 7.075 pessoas entrevistadas. 
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5. CONCLUSDES 

- O corpo principal de perguntas do questionirio 

ATS-DLD-78, mostrou ser de f~cil aplicaç~o em nosso melo c de 

ficil traduçio para a lingua portuguesa. Apenas os blocos re

ferentes aos antecedentes m6rbidos pessoais e familiares e a 

hist6ria ocupacional tiveram que ser excluídos, em virtude da 

especificidade técnica contida em suas perguntas as quais. pa

ra que fossem entendidas e respondidas de forma correta, exigl 

riam determinados conhecimentos específicos, ignorados pela 

maioria de nossa população de estudo. Nenhuma das dificuldades 

operacionais que foram comentadas, esteve diretamente relacio

nada com a aplicaçio do questionário F-10. Tais dificuldades 

foram inerentes i realizaçio do inquérito epidemiol6gico pro -

priamente dito e nio ao instrumento utilizado. 

- O inquérito epidemiol6gico, realizado pelo me

todo das entrevistas domiciliárias executadas, sob supervisão, 

por entrevistadores treinados, leigos em medicina, permitiu e~ 

tudar os sintomas respirat6rios crôn~cos que foram mais fre

quentes, percentualmente, nas idades exfremas e no sexo mascu

lino. Também em valores percentuais os S.R. do sexo masculino, 

referiram com maior frequência a presença de tosse, expectora

çio "do fundo do peito" e "chiado no peito" e os S. R. do sexo 

feminino referiram com maior frequência: a tosse, o ''chiado no 

peito", a "canseira" aos esforços a a "rini te al2rgica". Já 

o estudo das variiveis renda familiar e renda per capita nao 

evidenciou tendências específicas na distribuiçio dos S.R. cro 

nicos em nenhum estrato. Verificaram-se ainda percentuais maiQ 

res de S.R. nos meses de temperatura mais baixa [.funho e Sete~ 

bro de 1983), entretanto a diferença nio foi estatisticamente 

significante em relaçio ao restante do período de estudo. 
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- O qucstionirio utilizado c os crit6rios cstabe 

lccidos para a seleção de sintomas sugestivos dos principais 

quadros clfnicos das URCl, permitiram estimar a preval~ncia d~s 

quadros "puros" sugestivos de: asma brônquica, bronquite c.rôni_ 

ca simples c DPOC, cxclufdos os S.R. que referiram anteceden -

tes cardio-vasculares. Entretanto, o questionário não permitiu 

identificar, entre os S.R. com sintomas sugestivos de quadros 

clÍnicos associados, quais poderiam ser incluídos na casuísti

ca de DPOC. t possível que inquéritos epidemiolÓgicos futuros, 

realizados com a mesma metodologia e objetivos do presente tra 

balho, devam considerar apenas os quadros clínicos sugestivos 

de duas síndromes principais: asma brônquica e DPOC. Neste ca-

so, poderiam ser incluídos em DPOC também os quadros sugesti -

vos de bronquite crônica, tendo em vista a baixa prevalincia en 

contrada (0,1%) em sua forma "pura", sendo esta definida atra

vés de critérios utilizados internacionalmente. Considerando a 

maior especificidade da metodologia adotada no presente traba

lho, a diferença entre os níveis de prevalincia de bronquite 

crônica registrados em Botucatu (SP), Ribeirão Preto (SP) e Ma . 
ruípc(ES) pode não ser devida a situações epidemiológicas dife 

rentes, mas apenas a diferenças metodolÓgicas. Esta é possí"ve.!_ 

mente a explicação mais provável também para os níveis de pre

valência de asma brônquica, que foram semelhantes em Botucatu 

(SP), Ribeirão Preto (SP) e Porto Alegre (RS) e muito mais ele 

vados em Maruipe(ES). 

- A baixa percentagem do S. R. (31,4%) que se en-

centravam em tratamento e seguimento médico e a principal ra-

zii0 referida para o nao tratamento, ("'não é preciso"). compro-
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varam o desconhecimento de nossa população a respeito da impo~ 

tância e da gravidade das DRCI, cuja sintomatologia, me::mo 

quando valorizada, raramente 6 atribu[da a um processo re~ptr~ 

tório crônico com tendências para a irreversibilidade. 

- O hábito de fumar, mais frequente entre ~s 

S.R. do sexo masculino (33,7%) em relação aos S.R. do sexo fe-

minino (23,4%), mostrou-se fortemente relacionado com os sinto 

mas de "tosse e expectoração pela manhã" e de "bronquite crôn:i 

c a", nos S. R. de ambos os sexos, a parti r do grupo etário de 

10 a 19 anos até a faixa de 50 a 60 anos. 

- Os episódios de exacerbação da tosse e/ou ex -

pectoração crônica, foram referidos pela maioria dos S.R. e 

quase sempre a partir do surgimento dos sintomas. Não houve 

variação sazonal na ocorrência J.taior ou menor das exacerbações. 

e poss{vel que a variação sazonal não ocorra ou seja de dif{ -

cil determinação em climas tropicais e sub-tropicais. Entre -

tanto, não deve ser exclu{da a poss~bilidade de falhas no trei 
• 

namcnto dos entrevistadores, neste bloeo específico de pergun-

tas, levando a respostas incorretas daqueles entrevistados que 

não compreenderam seu verdadeiro significado. 



S. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. ALTHERTUM, M. Estudo da incid~ncia da bronquite asmitica 

em crianças de Santo André. Pediat.prat., São Paulo, 46: 

53-69. 1975. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Ações 

Bisicas de Saúde. Divisão Nacional de Epidemiologia. Es

tatísticas de mortalidade. Brasil, 1982. Brasília, Cen

tro de Documentação do Ministério da Saúde, 1985. 

3. BULLA, A. & HITZE, K.L. Acute respiratory infections: a 

review. Bull.\Hd.Hlth.Org., ~:481-98, 1978. 

4. BURROWS, B. Enfoques para la prevencion y el manejo de 

las enfermedades respiratorias no especificas. Bol.Un. 

int.Tuberc., 53:320-8, 1978. 

5. CARVALHEIRO, J.da R. Levantamentõ das condições de saúde 

por entrevistas domiciliárias. Ribeirão Preto, 1975.(Te 

se Livre-Doc~ncia - Faculdade de Medicina de Ribeirão Pre 

to- USP). 

6. CARVALI-IEIRO, J. da R. & CARVALHEIRO, C.D.G. ~!edidas de mor 

bidade traduzidas por duas fontes diversas. Ribeirão Pre 

to, São Paulo (Brasil), 1975. Rev.Saúde públ., S.Paulo, 

13:265-70, 1979. 



7. CHAIEB, J.A et alii. Epidemiologia das doenças respirató-

rias obstrutivas em relação com o hábito de fumar. Bol. 

Ofic.Sanit.Panamer .. ~:119-31, 1984. 

8. CIBA GUEST SYMPOSIUM. Terminologyj definitions and classi 

fication of chronic pulmonary emphysema and related con-

ditions. Thorax, !i:286-99, 1959. 

9. COCHRAN, I'I.G. Técnicas de amostragem. Rio de Janeiro.Ed. 

Fundo de Cultura, 1965. 

10. CO~!STOCK, G.\'1. et alii. Standardized respiratory questio_l! 

naires: comparison of the old with the new. Amer.Rev. 

Resp.Dis. ,119:45-53, 1979. 

11 CORTEZ, L.S. Jl,!ortalidade segundo causas múltiplas. no muni 

cípio de Botucatu, SP. Campinas, 1976. (Tese Doutora -

mento - Faculdade de Ciências l>!édicas, UNICAMP). 

12. ELLIS, E.F. Asthma in childhood. J.Allergy clin.Immunol., 

IJ:..: 526-39, 1983. 

13. FAIRBAI~~. A.S. et alii. Variability in answers to a que~ 

tionnaire on respiratory symptoms. Brit.J.prev.soc.Med., 

_!1:175-93, 1959. 

14. FERRIS, B.G. Epidemiology standardization project. Am. 

Rev.resp.Dis., 118:1-111, 1978. 



15. FLETCHER, C.M. et alii. The significance of respiratory 

symptoms and the diagnosis of chronic bronchitis in a 

working popu1ation. Brit.rned.J., 2.257-66. 1959. 

16. FLETCHER, C.!-1. El habito de fumar como causa de bronqui -

tis cronica y enfisema. Bo1.Un.int.Tuberc., 53:332,4, 

1978. 

17. FLETCHER, C.M. Definitions of emphysema, chronic bronqui

tis, asthma and airf1ow obstrution: 25 years on from the 

Ciba syrnposiurn. Thorax, ~:81-5; 1984. 

18. FUNDAÇÃO IBGE. Enciclopedia dos municÍpios brasileiros. 

Rio de Janeiro, 1957. v.28, p. 158-63. 

19. FUNDAÇÃO IBGE. Sinopse premilinar do censo demográfico: 

São Paulo. Rio de Janeiro, 1981. v.l, t.l, n9 18. (99 

Recenseamento Geral do Brasi~. 1980. 

20. FUNDAÇÃO IBGE. Censo demográfico. f'.lão de Obra: São Paulo. 

Rio de Janeiro, 1983. v.l, t.5, n9 19, (99 Recenseamento 

Geral do Brasil, 1980). 

21. GONZALES, G.P. Tos y sibilancias en America Latina. Bol. 

Un.int.Tuberc., ~:133-5, 1980. 

22. HERMANN, H. El diagnostico precoz de la bronquitis cronica 

en sus aspectos de salud publica. Bol.Un.int.Tuberc., 

~: 108-18' 1980. 



23. HJAL~!ARSSON, A. & SVARDSUDD, K. Health consequences of 

giving up smoking in a prospective popu1ation study of 

middle-aged swedish men. Acta.med.scand., 210:93-6, 

1981. 

24. HOLLAND, W.W. et alii. A comparison of two respiratory 

symptoms questionnaires. Brit.J .prev. soc.Med., 20:76-96, 

1966. 

25. HOLLAND, W.W. Enfermedad respiratoria cronica no especifi 

ca: falias en nuestro conocimiento y indicadones para el 

trabajo futuro. Bol.Un.int.Tuberc., ~:143-4, 1978. 

26. LAURENTI, R. Doenças respiratórias como causa de morte no 

município de São Paulo, SP (Brasil). Rev.Saúde públ. S. 

Paulo, ~:353-63, 1981. 

27. LEBOWITZ, ~I.D. et alii. TucsoTI epidemiologic study of obs 

trutive lung diseases. I: methoGology and prevalence of 

disease. Amer.J.Epidem., 102:137-52, 1975. 

28. LEBOWITZ, M. D. ~lultivariate analysis of smoking and other 

risk factors for obstrutive 1ung diseases and related 

symptoms. J.chron.Dis., ~:751-8, 1982. 

29. MORGAN, W.J. & TAUSSIG, L.~!. The chronic bronquitis complex 

in children. Pediat.clin.N.Amer., l!:851-64, 1984. 



30. NEUKIRCH, F. et ali i. Validi tê des données de mortalité 

par maladies respiratoires en France et dans sept· ·autres pays 

de la C.E.E. Rev.Mal.resp., .!_:361-7, 1984. 

31. OYANGUREN, H. et alii. Bronquitis cronica y contaminación 

atmosferica. Rev.med.Chile, 107:858-64, 1979. 

32. RAMOS, M.C. Levantamento da prevalên-:.ia de doenças respi

ratórias obstrutivas crônicas na cidade de Ribeirão Pre

to, São Paulo. Ribeirão Preto, 19 80. (Tese Doutoramen

to- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- USP). 

33. SMIET, J .M. A historical and epidemiologic perspective on 

respiratory symptoms questionnaires. Amer.J.Epidem.,lOS: 

435-46, 1978. 

34. SANTOS NEVES, J. et alii. As broncopneumopatias obstruti

vas crônicas e o tabagismo. Rev.Div.nac.Pneumol.sanit., 

~: 37-44. 1978. 

35. THORNER, R.~!. & REMEIN, Q.R. Principies and procedures in 

the evaluation of screening for disease. Publ.Hlth.Monogr. 

(67): 1-24. 1961. 

36. VAN DER LENDE, R. & ORlE, N.G.M. The MRC-ECCS questionna! 

re on respiratory symptoms (use in epidemiology). Scand. 

J.resp.Dis., 53:218-26, 1972. 



37. WHO/IUAT. Respiratory disease prevention and control. Buli. 

int.Un.Tuberc. ~:54-62, 1984. 

38. YAZLLE ROCHA, J.S. Estudo da utilização de leitos hospita 

lares gerais no município de Ribeirão Preto, pela popula 

ção do município no ano de 1972. Ribeirão Preto, 1974 

(Tese Doutoramento - Faculdade de ~!edicina de Ribeirão 

Preto- USP). 

39. YOSHINO, M.K. et alii. Incidência de doenças pulmonares 

crônicas no Hospital Naval Marcilio Dias, Rio de Janeiro. 

Arq.bras.Med., 60:109-ll, 1986. 



A N E X O 1 



~,.\ 2 

lEVANTAMENTO POR ENTREVISTAS OOHICI-
FORMULÁRIO - 10 o 

LIÁRIASn\S CDNDIÇOES DE SAODE DA PO- SBviANA E A"iO DA ~ • 
INVESTIGAÇÃO 

PULAÇÃO URBANA DE BOTUCATU. ::>lJ'i!üNA!ICOS RESPIRATdRIOS CRONICOS 

N9 SETOR N9 QUEST.lO N9 QUEST. 02 

3 ' 5 I I G 
., 8 9 

,o 11 

NO~IE: N9 DE ORDE~1 

A) 1- COS~~ TER TOSSE? lu 
Se não, passe à questão n9 3 

13 

r 2- COS~~ TOSSIR ALGUNAS V'EZF.S POR DIA, 4 OU ~l<\IS DIAS POR SBIANA? 

o I• 

s 3- COS~ TOSSIR LOGO QUE ACDRDA OU LOGO APds SE LEVA'<TAR? 

s 4- COS'IUIA TOSSIR DUR!\J'ITE O DIA TOOO OU DUR!\J'ITE A NOITE? 15 

Se sim, para qualquer das acima, passe às seguintes; senão, passe à n9 7 
E 

5- COSTU!-IA TOSSIR DESSE ~VOO NA ~IAIOJUA DOS DIAS, POR TRl:S i-lESES SEQJIOOS t•• 
OU !-!AIS DURANTE O A"ü? 

17 
6- HÁ QUANfOS ANOS TE!>! TIOO ESTE TIPO DE TOSSE? " 

B) 7- COS~IA EXPECTORAR 00 RJNOO 00 PEITO? 
(aceite qualquer expectoração, mesmo que deglutida, desde que não seja 

E do nariz ou da garganta) 1!9 

X Se não, passe à questão n9 9 

p 
8- ffiS~IA EXPECTORAR ASSIM, PELO ~1ENOS DUAS VEZES POR DIA, 4 OU ~!AIS DIAS 

E POR SEMANA? 

c 
9- COS11J}.IA EXPECTORAR LOGO QUE ACORDA OU LGCD APds SE LEVAi\TAR? [ r 

o lG- ODS~ EXPECTORAR O RESTO 00 DIA OU À NOITE? 
22 

Se sim, para qualquer das acima, passe às seguintes; se não passe à n9 13 
R 

A 11- EXPECTORA ASSIM NA MAIORIA OOS DIAS POR 3 ~lESES SEGUIDOS OU ~t<\IS DURANTE r ç O ANO? 

i\ 12- HÃ QUAN'IDS ANOS TEM TIOO ESSA EXPECTORAÇÃO? 
,,., 

125 o 

C) (APENAS PARA OS QUE CDSTUMAM TER TOSSE E/OU EXPECTORAÇÃO) 

E 13- TEM TIOO PERfODOS OU CRISES DE PIORA DA TOSSE E/OU EXPECTORAÇliO DURA:\00 2G 

X 3 SEMANAS OU ~t<\IS CADA ANO? 

A Se sim, passe à questão n9 14; se não, passe à n9 15 
c 
E 14- HÁ QUAN'ID TEMPO TEM TIOO PELO NENOS ~ CRISE DESSAS POR A'\0? I"' I'" 
R 
B 
A 

~ 
E 
s 



15-
D) 

c ló-

COST\N\ TER 01!1\!Xl 1'\0 PEITO? 

SO:-IE:\TE Q\IA\00 ESTÁ RES!RlALO? 

17- OC.'\SIO:'-i•\D!El\TE, !\!ESMO SE.\ I ES'!';\R RESFRIAlXl? 

18- TEM OllAlXl NA ~D\!ORIA !XJS DIAS 0\1 NOITES? 

~ 

I 

A 

D 

Se sim para qualquer das acima, passe as seguintes; se nao, passe à n 9 2-> 

I 

R 

A 

,;, 

J 
J 

2 -~ 
~ 

~ 
? 

19- I!Á QUA'>'TOS A\OS TEM TI!Xl OlL\JD? ___ _ " 
20- AI.G\N\ VEZ TEVE CRISE DE OI!AJX) QUE O FEZ SElYfiR COM FOLEGO CUIUD? 

Se sim, passe as seguintes; se não, passe a n? 24 

21- COI-l QUE IDADE TióVE A PIUI>lEIRA CRISE DESSE TIPO? ---
'6 

22- TEVE DUAS OU H\IS DESSAS CRISES? 

23- ALGUH\ VEZ PRECISOU TO~LL\R llli'ifDIO PN0\ ALIVIAR A(S) CRlSE(S)? 

(AS PERGlf.\'TAS SEGUI:\TES NAO SE APLICA\! A PACIEt\TE QUE NÃO A'JDA) 

2.\- SE\TE CA\SEIRA QU,\\DO A\DA DEPRESSA NO PLI\\0 OU QU:"\J'JDO SOBE LADEIRA LEVE 
COI-1 SEU P,\SSO NOR\lc\L? 

25-

26-

27-

28-

29 

i\0 PL~\0 Tnl QUE ANDAR ~n!S DEVAGI\R QUE AS PESSOJ\5 DE SUA IDADE, POR 
CAUSA DA CANSEIRA? 

'IE\1 QUE PARAR P,\RA TOI-L\R FOLEGO QUANID AI\DA :\0 PLANO ffi\1 SEU PASSO 
t\OIN\L? 

Tn1 QUE PARAR Pi\J0\ TOmR FOLE(/) APCiS A\D,\11. i\0 PL!\\0 lNS 100 PASSOS OU 
M'~ 1\LGlNS 1-!Il'.UfOS? 

SE!-ITE CA\SEII0\ PAI0\ REAL!Zr\Jl. ATIVIDADES H;\BITUAIS CO'D TROCAA DE ROUPA 
POR EXDll'LO? 

COS11N\ TER CRISE DE mo: IRA i'<O NARIZ, AC00ll'A\IIADA DE ESPIRROS 
VOS (ESPIRROS "EM SALVA") E SECREÇÃO NASAL AQUOSA ABUNDl\J'ifE? 
Se s tm, passe às seguintes; se não, passe à n° 35 

CONSECUfl 

~ll- CO:>;TI\1JA TE:\!Xl? (AIND'\ TEW) 

31- H;\ QUA\TO TDll'O (A\OS) TG\1 ISSO? -----
32- DUI0\\TE OS EPISCiDIOS DE COCEII0\ 1'\0 N1\RIZ, ACD~IP/\J\HADA DE ESPIRROS 

"DI S,\LV,\", CDSTlNl\ TER Fl'BRE? 

33- TG\1 FEBRE :_WfES QUE COI-!ECE\1 A COCEIRA i\0 NARIZ E O.S ESPIRROS? 

~.\- A FEBRE OCORRE DEPOIS DESSES I'PISCiDIOS? 

•7 

35- JÁ TE\T ASH\ (OU "BRO:\QUITE ASi-t>\TICA"?) 
Gl Se sim, passe às seguintes: se não, passe ã no 40 

36- AI\DA lHI ASI-l\ (BRONQUITE AS0t\TICA?) 

37- fOI CO:\FIIN\DA POR t-!fDICO? 

38- Cü\l QUE 1 DADE CO.'IEÇOU? (TE\1: A la. CIUSE?) 

39- SE 0::\0 TE~ I 0l>US, CD\1 QUE ID.\DE !'t\ROU DE TER? ___ _ 

5S 

ó7 

30 

3l 

3; 

35 

31 

3:.3 

YJ 

--

'" 

"" 
"" 
49 

"' 
SI 

52 

53 

S4 

,. 
53 



SINTO~U\TICOS RESPIRATCiRIOS CRôNICOS 

INSTRUÇOES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO F-10 

Este questionirio pretende identificar, na população 

da amostra, os portadores de sintomas sugestivos de doenças 

respiratórias crônicas, cuja frequência, na população geral, 

é desconhecida aos serviços de saúde locais. Da mesma forma, 

nio se sabe quantos destes pacientes estio recebendo tratarnen 

to e cuidados médicos. 

Este desconhecimento nao ocorre apenas em Botucatu, 

mas em todo o Brasil, o mesmo acontecendo em relação a uma 

série de outras doenças crônicas e agudas. 

Conhecer a frequência das doenças e o primeiro pas

so para que os serviços de saúde possam adequar seus recursos 

materiais (remédios, aparelhos, etc.) e humanos (médicos, en 

ferrneiras, etc.) a um atendimento mais satisfatório da popul~ 

çao. 

Este questionário será respondido pela pessoa que, 

durante a entrevista domiciliâria, foi apontada pelo(a) infor 

mante corno sendo portadora de tosse e/ou catarro e/ou chiado 

no peito e/ou fôlego curto e/ou rinite alérgica há duas sema

nas ou mais. Também será respondido por pessoas que foram re

feridas corno sendo portadoras de bronquite, asma (bronquite a 

lérgica) mesmo que esteja passand~~em durante o período de 

estudo. Essa pessoa poderi estar toman.do ou nio alguma medica 

çio para tais problemas. No caso de Sintomático respiratório 

assim identificado ter menos de quinze anos, as respostas as 

perguntas do questionário serão dadas pela mie ou responsável. 

As crianças maiores poderio contribuir complementando as res

postas da mie, desde que esta concorde com as informaçôes do 

(a) filho(a). 

A maneira da entrevistadora formular as perguntasnes 

te caso (quando for a mie ou responsável a responder) deverá 

sofrer uma adaptação. Exemplos: Seu filho costuma ter tosse? 

Seu filho costuma expectorar? Seu filho costuma ter crise de 

piora da tosse ou da expectoraçio? Seu filho costuma ter chia 
do do peito? etc. 

Nio esquecer de fazer as perguntas sobre o hábito de 



fumar do menor de quinze anos, mesmo sabendo que é 

conseguir a resposta verdadeira pois muitas vezes a 

• 2. 

difÍcil 

criança 

fuma escondido da mãe. Lembrar que existem pessoas com doença 

pulmonar crônica que respondem Não às perguntas por estarem 

se sentindo melhor na época da entrevista. Para contornar es

te problema é preciso deixar claro que: costuma ter tosse efou 

expectoração e/ou canseira e/ou chiado no peito nao se refere 

apenas aos Últimos dias, mas interessa também quando ocorriam 

prolongadamente no passado recente por se tratar de doenças 

crônicas (eventualmente em fase de controle ou remissão). 

Bronquite crônica: e considerada portadora de bron 

quite crônica a pessoa que apresentar tosse crônica ou repeti 

da, devido ao excesso de secreção mucosa (catarro) nos brôn

quios, junto com expectoração pelo menos durante três meses 

no ano e pelo menos em dois anos sucessivos. 

Asma Brônquica: e considerada portadora de asma brôn 

quica a pessoa que apresentar chiado no peito acompanhado de 

crises de fôlego curto. Esse quadro clínico costuma ocorrer 

de forma intermitente (episódios), portanto alternando com 

períodos sem sintomas. A duração das crises é variável, pode~ 

do ser minutos, horas e até dias. Frequentemente, dependendo 

da intensidade, o doente precisa ser medicado de urgência. E~ 

sa doença ocorre muito em crianças. e frequente que a pessoa, 

criança ou adulto, tenha antecedentes alérgicos ou apresente 

rinite alérgica e outros fenômenos alérgicos depois de insta

lada a doença. Na família destas p~soas é comum encontrar ou 

tros asmáticos ou então outros portadOTes de alergias. Lem

brar que a palavra asma nem sempre é bem aceita pela popula

çao. Por isso é preferível usar o termo bronquite alérgica(si 

nônimo de asma). 

Enfisema: e uma doença que se manifesta principalme~ 

te através de fôlego curto, ao andar, etc. 

chiado permanente. O enfisema pode ocorrer 

e respiração com 

na fase mais avan-

çada da bronquite crônica e da asma e é mais frequente nos 

fumantes crônicos. Geralmente o diagnóstico de enfisema e da

do pelo exame fÍsico do médico, já que o fôlego curto e o chi 

ado no peito podem ocorrer em várias outras doenças. 

As perguntas referentes a tosse e expectoração e chi 

adeira poderão ter as seguintes respostas: sim, nao, as vezes 

e não sabe. Registrar tais respostas ao lado de cada pergunta. 
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Algumas perguntas serao res~ondidas registrando o número de 

anos referidos. 

A orientação de como passar de um bloco de perguntas 

para outro, já está expresso no próprio questionário. Quando 

nao tiver esta orientação, procure obter as respostas de to

das as outras perguntas. 

O ítem C - Exacerbações será preenchido sempre que 

qualquer uma das perguntas sobre tosse e/ou expectoração te

nha recebido resposta positiva. 

O ítem E - Canseira ou fôlego curto compreende cinco 

perguntas que pretendem detectar vários graus de intensidade 

deste sintoma. As respostas sim, nao, às vezes, deverão ser 

registradas em todas as perguntas. As mesmas não poderão ser 

feitas apenas no caso de pessoa inválida e criança pequena e 

que, portanto, não andam. A forma de registrar as respostas 

das perguntas dos Ítens F, G, H, I, K, será a mesma dos itens 

anteriores. 

Em relação ao hábito de fumar (Ítem I) especificar 

quando fÔr cigarro de palha e quando a pessoa fuma ou fumava 

cachimbo. Em ambos os casos perguntar se a pessoa também fu

ma ou já fumou cigarro de papel e anotar também quantos cigar 

ros de papel fuma por dia (pergunta 48) ou qual era a média 

diária de cigarros na época que fumava (pergunta 49). A per

gunta 50 costuma tragar a fumaça?, deverá ser respondida no 
caso de fumante de cigarro de papel ou de palha associado ou 

nao ao uso de cacl1imbo. 

ftem J - Pergunta 51: regist~ar sim, se está sob tra 

tamento; nao, se não estiver. 

Onde? As possíveis respostas poderão ser: 

- C.S. local 

- CSE 

- C.S. Vila Ferroviária (Postinho) 
- H.C. 

-Hospital Sorocabano 

- Hospital CantÍdio 

- Santa Casa de Misericórdia 

- Médico Particular 

- Ambulatório do INAMPS 

- Ambulatório do Sindicato Rural 

- Ambulatório da Empresa (onde trabalha) 
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- Ambulatório da Prefeitura 

- Ambulatório da Escola 

- Outro (especificar) 

Nota: A pergunta sob tratamento médico diz respeito 

apenas ao problema pulmonar da pessoa. 

Pergunta 52: Se nao está sob tratamento médico: 

- Assinalar apenas uma das oito alternativas, aquela 

que segundo o doente e a mais importante. A alternativa 8 se

ra assinalada no caso de motivo diferente dos especificados 

no questionário. Neste caso registrar qual. A alternativa 9 

(não se aplica) será assinalada quando o doente estiver sob 

tratamento médico. 

O cntrevistador(a) nao deverá esquecer de registrar 

o próprio nome, no questionário. 



SINTO~~TICOS RESPIRATÓRIOS CRÔNICOS 

INSTRUÇOES PARA CODIFICAÇÃO DO F-10 

DÍgitos: 1-2 - O numero .!..Q_, especificando o Formulário, já 

se encontrará impresso em cada exemplar. 

Semana e Ano da investigação: não serão codificados. Reprodu

zir do F-02. 

DÍgitos 3-4-5 - Colocar o numero do setor, onde reside o 

sintomático respirat5rio cr6nico. & o mes-

mo número de setor que consta do F-02. 

NV do Questionário: não será codificado. A numeração será su

cessiva, a partir de 0001, do início ao fim da pesquisa, ind~ 

pendentemente do setor e na sequ~ncia dos meses de 1evantamen 

to. 

Dígitos 6 a 9 - Repetir o numero do F-02 relativo à família 

do sintomático respiratório crônico. 

DÍgitos 10 e 11 - Repetir o numero de ordem da pessoa (sinto

mático respiratório crônico), constante do 

F-02. 

Dígitos 12 a 16 - Codificar cada dígito: 

1 - Sim 

2 - Não 

3- Não sabe, Sem informação, prejudicado 

4 - Não se aplica 

5 - Sim, porém com especificação de determi 

nadas condições ("quando em crise"; 

"quando atacado") 

Nota: O dÍgito 4 Não se aplica será usado para todas as perg~ 

tas que foram necessariamente excluídas obedecendo a o

rientação do próprio questionário, isto vale para todo 

o questionário. 
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DÍgitos 17 e 18 - Reproduzir o numero de anos referidos. Codi 

ficar 00 (zero), quando for menos de 1 ano 

e codificar 99 , quando o tempo não for re

ferido, quando não se aplica e sempre que 

o código do dÍgito 16 fÔr 2 (não). 

Dígitos 19 a 23 - Codificar cada dÍgito: 

1 - Sim 

2 - Não 

3- Não sabe, sem informação, prejudicado 

4 - Não se aplica 

5 - Sim, porém com especificação de determi 

nadas condições. 

Dígitos 24 a 25 - Reproduzir o número de anos referidos. Codi 

ficar QQ(zero), quando for menos de 1 ano e 

codificar 99, quando o tempo não for referi 

do, quando não se aplica e sempre que o co

digo do dígito 23 for 2 (não). 

Dígito 26 - Co di ficar: 

1 - Sim 

2 - Não 

3- Não sabe, sem informação 

4 - Não se aplica 

DÍgitos 27 e 28 - Reproduzir o numero de anos referidos. Codi 

ficar OO(zero), quando for menos de 1 ano e 

codificar 99, quando o tempo nao for referi 

do e quando não se aplica. 

Dígitos 29 a 32 - Codificar cada dÍgito: 

1 - Sim 

2 - Não 

3 - Não sabe, sem informação 

Dígitos 33 e 34 - Reproduzir o numero de anos referidos. Codi 

ficar OO(zero), quando for menos de 1 ano e 

codificar 99, quando o tempo nao for referi 

do e quando não se aplica. 



DÍgito 35 - Codificar: 

1 - Sim 

2 - Não 

3 - Não sabe, sem informação 

4 - Não se aplica 

. 3. 

DÍgitos 36 e 37 - Reproduzir o numero de anos referidos. Codl 

ficar QQ(zero), quando for menos de 1 ano e 

~. quando o tempo nao for referido e quan

do não se aplica. 

DÍgitos 38 e 39 - Codificar cada dígito: 

1 - Sim 

2 - Não 

3- Não sabe, sem informação 

4 - Não se aplica 

DÍgitos 40 a 44 - Codificar cada dÍgito: 

1 - Sim 

DÍgito 45 

Dígito 46 

2 - Não 

3- Não sabe, sem informação 

4 - Não se aplica (a pessoa não anda) 

5 - Sim, porém com especificação de determí 

nadas condições ("quando em crise", 

"quando atacado"). 

- Codificar: 

1 - Sim 

2 - Não 

3 - Não sabe, sem informação 

- Codificar: 

1 - Sim 

2 - Não 

3- Não sabe, sem informação 

4 - Não se aplica 
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Dígitos 47 e 48 - Reproduzir o numero de anos referidos. Codi 

ficar OO(zero), quando for menos de 1 ano e 

codificar 99, quando o tempo nao for referi 

do e quando não se aplica. 

DÍgitos 49 a 51 - Codificar cada dígito: 

l - Sim 

DÍgito 52 

2 - Não 

3- Não sabe, sem informação 

4 - Não se aplica 

- Codificar: 

1 - Sim 

2 - Não 

3 -Não sabe, sem informação 

DÍgitos 53 e 54 - Codificar: 

1 - Sim 

2 - Não 

3- Não sabe, sem informação 

4 - Não se aplica 

DÍgitos 55 e 56 - Reproduzir o numero de anos referidos. Codi 
ficar .Q_Q(zero), quando for menos de 1 ano e 

codificar 99, quando o tempo nao for referi 

do e quando nao _;,e aplica. 

DÍgitos 57 e 58 - Idem acima. 

Dígitos 59 a 62 - Codificar cada dígito: 

1 - Sim 

DÍgito 63 

2 - Não 

3 - Não sabe. sem informação 

4 - Não se aplica (somente para os dígitos 

60 e 62) 

- Codificar: 

1 - Sim 

2 - Não 

3 - Sem informação 



DÍgito 64 - Codificar: 

1 - Sim 

2 - Não 

3 - Sem informação 

4 - Não se aplica 

.5. 

DÍgitos 65 e 66 - Reproduzir a idade em anos referidos. Codi

ficar ~. no caso de Não se aplica. 

DÍgitos 67 e 68 - Idem acima. 

DÍgitos 69 e 70 - Reproduzir o numero referido. Codificar 99, 

no caso de Não se aplica e sem informação. 

DÍgitos 71 e 72 - Idem acima. 

Dígito 73 - Codificar: 

1 - Sim 

2 - Não 

3- Não sabe, sem inÍorrnação 

4 - Não se aplica 

DÍgitos 74 e 75 - Esti sob tratamento m&dico, codificar: 

01 - no CSI 

02 - no CSE 

03 - no CS - Vi}a Ferroviiria 

04 - no Hospital da~ Clínicas da UNESP 

OS - no Hospital Sorocabano 

06 - no Hospital Miseric6rdia Botucatuense 

07 -no Hospital Cantídio de Moura Campos 

08 - com médico particular 

09 - no Ambulat6rio do INAMPS 

10 - no Ambulat6rio Sindicato Rural 

11 - no Ambulat6rio da Empresa (onde trabalha) 

12 - no Ambulat6rio Convênios(UNIMED, Cruz 

Azul, IAMSPE) 

13 - Ambu1at6rio da Prefeitura 

14 - no Ambu1at6rio da Escola 

15 - Outro 

99 - Não esti sob tratamento. médico 



Dígito 76 

DÍgito 77 

Dígito 78 

. 6. 

- Colocar o numero da alternativa assinalada 

- Codificar: 

l - Sim 

2 - Não 

3 - Não sabe, sem informação 

- Codificar: 

l - Sim 

2 - Não 

3 - Não sabe, sem informação 

4 - Não se aplica (resposta nao i pergunta 

anterior) 

5 - Esti em tratamento agora 

DÍgitos 79 e 80 - Reproduzir a idade em anos referidos. Codi

ficar ~. no caso de não se aplica. 



I D A D E 

A variável idade sera assim codificada: 

Grupo etário 

O 1 ano 

l 2 anos 

2 

5 

lO 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

5 

lO 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

anos 

anos 

anos 

anos 

anos 

anos 

anos 

anos 

anos 

Código 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

70 e mais anos......................... 12 

S E X O 

A variável sexo sera assim codificada: 

Masculino 

Feminino 

1 

2 



A N E X O 2 



VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO F.lO 

Entende-se por validade de um instrumento sua cap~ 

cidade de medir aquilo para o qual foi elaborado. A medida 

usual da validade de um instrumento, no presente caso um que~ 

tionirio, consiste na determinação da sensibilidade e especi

ficidade das questões, quando as respostas são comparadas com 

a observação clínica dos sintomas e sinais ( ). 

A confiabilidade de um questionirio, assim corno sua 

validade, sofrem a interferência de urna série de variiveis re 

lacionadas tanto ao entrevistador quanto ao indivíduo entre -

vistado. A confiabilidade pode ser medida através da reitera

ção das respostas pelo entrevistado, em outra oportunidade. 

Quando, na pesquisa, são utilizados virias entre -

vistadores, as interferências geradas por êrros de interpreta 

ção e formulação das perguntas, além.das características es

tritamente pessoais, multiplicam-se pelo nGmero de entrevista 

dores e podem falsear os resultados. O entrevistado pode, por 

sua vez, sofrer influ6ncias que modificam sua resposta quando 

solicitado em ocasiões diversas. e comum o Sintomitico Respi

ratório Crônico (SRC) valorizar mais a presença de sintomas e 

sinais 11as fases de exacerbação dos mesmos, muitas vezes de

correntes de variações sazonais, entre outros fatores. O mes

mo SRC tende a negar a presença dos sintomas e sinais nas fa

ses de remissão. 

Para reduzir ao mínimo as interferências que fal

seiam os resultados, especificamente os erros dos entrevista

:dores (necessariam·ente mais de um para que a pesquisa a nl

vel populacional seja operacionalmente viivel), foram adota -

tas as medidas especificadas no capítulo de "material e méto

do" referente no ítem ao processo de treinamento. 

Uma vez realizada a elaboração definitiva do ques

tionirio, juntamente com os respectivos manuais de instruções 

para preenchimento e codificação, procedeu-se ao planejamen

to da validação do F-10, por ser a primeira vez que tal ques

tionirio era plicado no local da investigação. 
Foram previstos 30 doentes, residentes na zona ur

bana de Botucatu, com diagnóstico clínico definitivo de Asma 
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ou DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica, abrangendv os 

quadros de bronquite cr6nica e enfisema pulmonar). Estes doen 

tes encontravam-se em seguimento regular no Hospital das Clí

nicas (H. C.) e no Centro de Saúde-Escola (C.S.E.), ambas Uni

dades da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, que aca -

tam a orientação diagnóstica e terapêutica fornecida pela dis 

siplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina. 

Foram também previstos um mínimo de 30 e máximo de 

60 controles entre os doentes em seguimento naqueles serviços 

por problemas outros que não doenças respiratórias. Os contra 

les foram pareados aos casos segundo o sexo e a idade. Acei -

tou-se uma diferença de idade de no máximo 2 anos, do(s) con

trole(s) em relação aos casos menores de 21 anos e de 3 anos 

no máximo em relação aos casos com 21 anos e mais. Foi elabo

rada lista dos endereços de casos e controles. 

Foram selecionadas e devidamente treinadas 3 das 

entrevistadoras que haviam participado da fase de listagem, 

com Ótimo desempenho. 

Um dos supervisores de campo realizou, a domicílio, 

o primeiro contato com doentes e controles para aceitação e 

agendamento das entrevistas em horário oportuno. 

A fim de evitar "bias" decorrentes da possível 1-

dentificação pelos entrevistadores, do doente e do controle , 

o que poderia ocorrer no caso de entrevistas realizadas em 

ambiente hospitalar ou ambulatorial, ou decorrentes da even

tual falta de comparecimento ao H.C. ou C.S.E. das pessoas es 

colhidas, optou-se pela aplicação do F-10 na residência dos 

doentes e dos controles. Outra razão foi de aplicar o questio 

nário em condições ambientais semelhantes àquelas da investi

gaçao propriamente dita. 

Providenciou-se para que o supervisor de campo e 

as entrevistadoras ignorassem totalmente quais eram os casos 

e quais os controles. A lista de nomes e endereços utilizada 

pelo supervisor durante o primeiro contato, não oferecia ne

nhuma indicação neste sentido, encontrando-se propositadamen

te misturados os casos e os controles. 

Evitou-se qualquer comunicação entre supervisor e 

entrevistadoras, sendo a Autora a Única a manusear e distri 

buir os endereços entre as tr~s. 

Com o mesmo objetivo, o questionário utilizado na 
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fase de validação foi impresso excluindo a pergunta referente 

ao "seguimento médico e onde". As respostas a tais perguntas, 

poderiam eventualmente sugerir as entrevistadoras quais os 

casos e quais os controles, modificando seu comportamento no 

sentido de tentar obter informações mais detalhadas nos ca

sos em relação aos controles. 

Para estabelecer o primeiro contato com as pessoas 

selecionadas e para a realização das entrevistas, foi utiliza 

do um veículo particular, porém dirigido por motorista do 

C. S. E., que se encontrava de férias na época. Isto evitou tam 

bém qualquer influência da Autora em relação ao supervisor e 

às entrevistadoras. O motorista foi orientado apenas para le

var as pessoas aos endereços listados, permanecendo sempre do 

lado de fora das residências. 

Para facilidade operacional e redução dos custos , 
decidiu-se que o primeiro contato para agendamento bem como 

a aplicação do F-10, seria tentado no máximo duas vezes em 

cada endereço. 

As atividades de campo, para validação do F-10 fo

ram efetuadas no final de novembro e primeira quinzena de de

zembro de 1982, a fim de permitir o treinamento e a realiza

ção da fase seguinte: "pré-teste", antes do final do ano. 

Em relação ao número de casos previstos inicialmen 

te, houve perda de 5 pacientes (16,7%9: 4 por mudança de ende 

reço, sendo o novo endereço desconhecido tanto pelo serviço 

de saúde como pelos vizinhos e 1 caso por hospitalização em 

outro serviço de Botucatu. Apenas este, que segundo as infor

mações dos familiares estava por receber alta, foi visitado 3 

vezes em dias diferentes, para agendamento da entrevista ha

vendo desistência após a terceira tentativa. 

Também não foi possível entrevistar 30 dos contro

les, (50~ do máximo previsto), todos clientes do C. S. E., por

tadores de enfermidades outras que não as doenças respiratóri 

as crônicas. Assim, a maioria dos casos ficou com apenas um 

controle. 

A perda dos controles deu-se por: 

- endereços falsos: 22 casos (73,4%) 

- casa fechada, moradores sempre ausentes: 7 casos 

(23,3%) (nas duas tentativas de contato em dia e 

horário diferentes) 

Servlco ~e Olblinteca e Documenlacãa 
FACUlr!OI 'I S l)fi[ PúBliCft 
Ui.V!PSI AO! I! r AO r nuLO 
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- recusa a ser entrevistado: 1 caso (3,3%) 

O fen6meno de falsos endereços da clientela do C. 

S.E. e bastante conhecido pela equipe daquele serviço. As pe~ 

soas nao residentes na área e que querem utilizar o serviço , 

fornecem endereços de parentes e conhecidos ou nome de ruas 

da área de atuaçio do C.S.E., por6m com nGmeros inexistentes. 

A Tabela 1 reflete as consequ~ncias do que foi ex

posto em relaçio à distribuiçio, inicialmente equitativa, de 

casos e controles entre as tr~s entrevistadoras. 

TABELA 1- Validação F-10- Distribuição dos entrevistados,s~ 

gundo o diagn6stico clfnico e as entrevistadoras. 

ENTREVISTADORAS 
QUADRO CLrNICO 1 3 T O T A L 

Asma 4 5 3 12 

DPOC 5 4 4 13 

Controles 13 9 8 30 

T O T A L 22 18 15 55 

Procedeu-se a seguir, ao resumo detalhado dos 55 

prontuários referentes aos casos e controles que efetivamente 

responderam ao questionário. 

As Tabelas 2 e 3 mostram a_distribuiçào dos casos 

e controles segundo o sexo e a faixa etária, diferenciando os 

portadores de Asma dos DPOC. 
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TABELA 2 ·- Validação F-10 - Distribuição dos casos de Asma e 

seus controles, segundo o sexo e a idade. 

SEXO CASOS DE ASMA CONTROLES 

IDADE M F M F 

até 5 anos 

de 5 a 9 l 1 

de lO a 14 1 2 

de 15 a 19 2 2 2 3 

de 20 a 24 1 

de 25 a 29 

de 30 a 39 1 2 

de 40 a 49 1 3 

de 50 a 59 3 3 

de 60 a 69 

de 70 e + 

T O T A L 3 9 4 12 

TABELA 3 - Validação F-10 - Distribuição dos casos de DPOC e 

seus controles, segundo o sexo e a idade. 

SEXO CASOS DE DPOS CONTROLES 

IDADE M F M F 

até 5 anos 

de 5 a 9 

de 10 a 14 

de 15 a 19 

de 20 a 24 l 

de 25 a 29 l 1 

de 30 a 39 

de 40 a 49 1 

de 50 a 59 1 2 1 

de 60 a 69 3 4 2 4 

de 70 c + 2 1 2 1 

T O T A L 7 6 8 6 
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De acordo com o esperado, verifica-se que a Asma 

incide mais em pessoas jovens e que as DPOC, incluindo os ca

sos de evolução de quadros clinicos originalmente de Asma 

sao encontrados em pessoas acima dos 40 anos. 

A distribuição dos dois quadros clinicos em rela -

çio ao sexo mostraram a predominância do sexo feminino em re

lação i Asma. Entretanto, por não se tratar de amostra, mas 

apenas de pessoas que responderam efetivamente ao questionári 

o, tal resultado poderia ser atribuido apenas ao acaso. 

Foram valorizadas como perguntas "chaves" quando 

respondidas positivamente: 

- Casos de asma: perguntas: 15, 20, 23, 35 e 37 

- Casos de bronquite crônica: perguntas; 5, 11, 13 

- Casos de enfisema pulmonar: perguntas: 15, 18 e 

24 a 28 

TABELA 4 - Distribuição dos casos de Asma e respectivos con -

troles, segundo o estado clinico e a resposta pos! 

tiva ou negativa às perguntas especificas do ques

tionário. 

RESPOSTAS 

QUEST I Oi\ .li. R I O 

SDI 

Ni\0 

T O T A L 

Sensibilidade 

s ~ 

DOENTES 

all 

c 1 

12a+c 

do Questionário: 

a ~ 11 X 100 ~ 
a+c 12 

Especificidade do Questionário: 

CONTROLES 

b3 

dl3 

16b+d 

91,67% 

E ~ d ~ i~ X 100 ~ 81,13% b+d 

Percentagem de falsos negativos: 

c 1 
~ 

28 X 100 ~ 3,6% a+b+c+d 

Percentagem de falsos positivos: 
3 b 

a+b+c+d ~ T8 X 100 10,7% 

TOTAL 

14 a+b 

l4c+d 

28a+b+c+d 
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Define-se como Sensibilidade de um questionário sua 

capacidade (expressa em valor percentual) de obter respostas 

positivas às perguntas especÍficas entre os indivíduos compro 

vadamente doentes ( ). 

Em relação à Asma, o Questionário apresentou boa sen

sibilidade, conseguindo respostas positivas em 91,67' dos ca

sos conhecidos e entrevistados para validação. 

Foi considerado negativo um Gnico caso que respondeu 

positivamente apenas à pergunta 35, negando as perguntas: 15, 

20, 23 c 37. Tratava-se de um adolescente acompanhado pela 

Pediatria do H.C. quando criança e mais recentemente pela 

Pneumologia, o qual apresentava intervalos longos entre as 

crises de bronquite asmática, de acordo com seu prontuário dí 
nico. 

Se fosse valorizada sua resposta positiva à pergunta 

35 ("Já teve asma?"), a sensibilidade do questionário em rela 

çao a Asma teria resultado igual a 1001. 

Define-se como Especificidade de um questionário, a 

capacidade que ele tem de ter respostas negativas às pe;gun 

tas específicas entre indivíduos conhecidos como não portad~ 

res da doença estudada. No presente caso a especificidade de 

81,13\ pode ser considerada boa ( ). 

r importante salientar que os 3 controles que rcspon-

deram positivamente ao questionário e que portanto deveriam 

ser considerados "falsos positivos", foram convocados poste

riormente para comparecer ao C.S.E. a fim de serem submetidos 

a consulta médica dirigida. Apenas dois compareceram. Foi 

comprovado o diagnóstico, detectado pelo questionário, de 

bronquite asmática desde a infância em um caso e bronquite 

cr&nica com componente espástico no segundo caso. 

Tratava-se de pacientes que consultav~m esporadicame~ 

te outros serviços médicos da cidade nos períodos de exacerba 

çao dos sintomas pulmonares e que nunca re~eriram tais sinto

mas por ocasião das consultas no C.S.E., realizadas por pro

blemas outros de saGde. 

Os diagnósticos registrados no prontuário do C.S.E. 

referiam-se apenas a esses outros problemas. Evidenciou-se 

nesses casos, a reconhecida tend~ncia dos serviços m€dicos de 

restringir a consulta à queixa referida, perdendo assim infor 
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maçoes preciosas sobre o verdadeiro estado de saGde dos paci

entes. Houve, portanto, apenas 1 provivel falso positivo, a-

quele que não atendeu i convocaçao para consulta 

posteriormente i aplicação do F-10. 

no C.S.E. 

Estes fatos sugerem que a especificidade do questioná 

rio 6 superior i verificada, podendo chegar atG 93,75% e que 

o percentual de "falsos positivos" poderia ser apenas de 3 ,6\. 

A Tabela 5 repete a mesma anilise em relação aos por

tadores de DPOC e seus controles. 

TABELA 5 - Validação F-10 - Distribuição dos casos de DPOC e 

respectivos controles, segundo o estado clínico e 

a resposta positiva ou negativa is perguntas espe

cíficas do questionirio. 

RESPOSTAS DOENTES NAO DOENTES TOTAL 
QUESTION/ÍRIO 

SH! ag b 3 a+blZ 

NAO c4 dll c+dlS 

TOTAL a+cl3 b+dl4 a+b+c+d 27 

s a 9 X 100 69,2 3% -- = -13 = a+c 

E 
d 11 

X 100 78,57% Ii+d = ---r4 = 

Percentual de falsos negativos = 14,8% 

Percentual de falsos positivos = 11,1% 

Dois dos quatro doentes que responderam negativamente 

ao questionãrio encontravam-se em fase de remissio dos sinto

mas, segundo as Gltimas consultas de retorno registradas nos 

respectivos prontuários. 

Este resultado mostrou a necessidade de reforçar no 

treinamento dos entrevistadores a maneira correta de formular 

as perguntas ("não tem atualmente, mas já teve por 

tempo?"), para tentar reduzir ao mínimo possível a 

incorreta do entrevistado. 

bastante 

resposta 

Entre os controles que responderam positivamente ao 
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question~rio, apenas um atendeu i convocaçâo para 

no C.S.E. A consulta m6dica dirigida revelou ser 

comparecer 

o paciente 

portador de sintomas compatíveis com bronquite há vários a

nos, com mais de um episódio de tosse e expectoração durante 

o inverno, cuja dttração, porém, nunca ultrapassou duas sema

nas. 

Tais queixas nunca foram referidas ou registradas nas 

consultas anteriores. Valem aqui as mesmas considerações fei

tas para os "falsos positivos" da Asma. I! admissível que a 

sensibilidade e especificidade do F-10 para os portadores de 

DPOC possam ser ma1ores do que os valores encontrados no pro

cesso de validação. 

TABELA 6 - Validação do F-10 - Distribuição percentual das 

respostas positivas ãs perguntas consideradas mais 

importantes para a Asma, em relação ao total de ca 

sos e seus controles. 

PERGU'-iTAS E N9 

15 - Costuma ter chiado no peito? 

20 - Alguma vez teve crise de chiado 
que o fez sentir com f6lego cur 
to? 

23 - Alguma vez precisou tomar rem6-
dio para aliviar a(s) crise(s)? 

35 - Já teve asma (ou bronquite asma 
tica)? 

37 - Foi confirmada por médico? 

RESPOSTAS POSITIVAS(%) 
CASOS CONTROLES 

75,0 25,0 

66,7 

66,7 

83,3 

7 5 'o 

6,3 

6,3 

18,8 

18,8 

Observa-se a nítida predominância dos sintomas nos ca 

sos em relação aos controles. Deve-se considerar que entre os 

controles estão incluídos os dois pacientes que na consulta 

médica realizada após a arJ-icação do F-10, foram confirmados 

como portadores de DRCI. 
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TABELA 7 - Validação F- 10 - Distribuição percentual das res

postas positivas is perguntas consideradas mais i~ 

portantes para DPOC, em relação ao total de casos 

e seus controles. 

PERGUNTAS E N9 

5 - Costuma tossir na maioria dos dias 
por 3 meses seguidos ou mais durao 
te o ano? 

11 - Expectora na maioria dos dias por 
3 meses seguidos ou mais durante o 
ano? 

13 - Tem tido períodos ou crises de pio 
ra da tosse e/ou expectoração du = 
rante 3 semanas ou mais cada ano? 

15 - Costuma ter chiado no peito? 

18 Tem chiado na maioria dos dias ou 
noites? 

24 - Sente canseira quando anda depres
sa no plano ou quando sobe ladeira 
leve com seu passo normal? 

RESPOSTAS POSITIVAS (%) 
CASOS 

38' 5 

61,5 

61,5 

69,2 

46,2 

61 '5 

CONTROLES 

0,0 

0,0 

0,0 

14,3 

21,4 

2 8. 6 

As perguntas 25 a 28 referem-se a graus de intensida

de cada vez maior do sintoma "canseira" ou "fôlego curto" da 

pergunta 24, observando-se a predominincia evidente das res

postas positivas entre os casos em relação aos controles, da 

mesma forma que ocorreu com as perguntas especificadas na Ta

bela 7. 

Deve-se ressaltar novamente que entre as respostas PE 
sitivas dos controles estão incluídas aquelas do paciente que, 

em consulta médica posterior i aplicação do F-10, foi confir

mado como portador de tosse e expectoração crônicas. 
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PRfÕ-TESTE DO QUEST!O:Ii~RFJ F-111 

. -
Conform'-' J" f0i 

projetos relativos ao inquérito "Análise das condições de 5au 

de e de vida da população urbana de Botucatu, São Paulo", 1n-

cluindo o presente trabalho, foram submetidos a dois pré-tes-

tes: o primeiro em dezembro de 1982, após o qual houve refor-

mulações de alguns questionários, com exceção do F-10 e o se-

gundo em abril de 1983. 

Neste segundo pré-teste, cujos resultados satisfize 

ram os objetivos de tal operaçao, foram planejadas 150 entre

vistas (1% da população urbana de Botucatu), em famílias per-

tencentes ã amostra populacional previamente estabelecida. Na 

ausência de problemas operacionais relevantes, estas 150 en-

trevistas seriam consideradas como as do primeiro mês do in-

quérito, além de servirem para o pré-teste. Entretanto, o fra 

co desempenho de dois entrevistadores (que foram logo substi-

tuidos por outros "de reserva" igualmente treinados), reduziu 

a 134 o total de entrevistas realizadas e seus resultados fo-

ram avaliados apenas como pré-teste. 

De\'ido ao maior número de entrevistas realizadas nes 

ta segunda operação, a Autora considerou esta como o verdadei 

ro pré-teste quanto ã aplicação do questionário F-10. 

As 134 famílias entrevistadas corresponderam a um 

total de 595 pessoas. As 16 recusas registradas, sem preferên 

cta por um determinado setor ou estrato sócio-cconõmico, fo-

ram atribuídas ao desempenho insatisfatório dos dois entrevi~ 

tadorcs que foram substituídos. Após c,;ta suhstituição, a e-le-
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vada taxa de recusas de 10,7% nunca mais se repetiu. Nos t2 

meses S\Jcessivos de inqu€rito foram entrevistadas 1.769 famf-

lias (98,3% das 1.800 planejadas), correspondendo a 7.075 pe~ 

:-;!JiJS e a t:J:\;J dt' rccJJ:..;;Js foi dr· apenas 1 9 7~. 

O mau desempenho dos dois entrevistadores substituí 

dos nao chegou a prejudicar a aplicação do questionário espe

cífico F-10. Os entrevistadores substituídos preencheram ape

nas 4 F-10 (2 cada), sem comprometimento evidenciâvel de sua 

qualidade. 

A Tabela 1 mostra a distribuição, segundo o sexo e 

a idade, das 595 pessoas entrevistadas em abril de 1983. 

TABELA 1 - Distribuição das pessoas entrevistadas, segundo o 

sexo e o grupo etário, Botucatu, abril de 19&3. 

SEXO 
I>IASOJLINO FEMINii\'0 TOTAL GRUP 

ETÁRIO N9 % N9 % N9 % (ANOS) 

o 1-- 1 4 1 '4 9 3,0 13 2,2 

1 1-- 2 8 2 ' 7 6 2,0 14 2,3 
o 1-- 5 19 6,5 20 6,6 39 6,6 ~ 

J o-- 10 36 12 '3 31 10 '3 67 11,3 

10 1-- 15 34 11,6 28 9,3 62 10,4 

I S >- 20 33 11,3 31 10,3 64 10 , 8 

20 - 30 48 16,4 51 16,9 99 16,ó 

_-,o 1-- 40 30 10,2 42 13,9 72 12 ,1 

40 1-- 50 31 10 '5 32 10 '6 63 10,6 

50 1--- 60 26 8,9 27 8,9 53 8,9 

60 t-- 70 16 5,5 14 4,6 30 5,0 

70 e + 8 2' 7 11 3,6 19 3 '2 

T O T A L 29 3 100 'o 30 2 100, o 595 100,0 

A distribuição etária foi decrescente das menores )2_a 

ra as maiores idade. Assim, 22,4% das pessoas pertenciam a 

faixa etária de O a 10 anos, 21,2% estavam na faixa de 10 a 
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20 anos sendo Uc apenas 5,0 1~ c 3,2°& os pcrczntuaís encnntra -

dos nas idades mais avançadas. Esta característica da campos! 

çao et5ria ~ observada em ambos os sexos. 

Apesar c!;~ amostra ser pequena e ter sid<> prejudic'l-

da pela perda de 10,7% das entrevistas, sua composição etária 

6 compatfvcl com a da populaç~o geral de Botucatu. cuja pirã-

mide populacional tem base alargada e ápice afunilado. Tam-

b~m a distribuição segundo o sexo, com as mulheres represen -

tando 50,8% do total, foi semelhante a da população geral, O!!_ 

de o sexo feminino constituiu 50, H segundo o censo dcmográfi 

co de 1980 (19). 

Durante as entrevistas foram identificados, atrav~s 

do questionário F-03 (da morbidade geral), 34 Sintomáticos 

Respiratórios (S. R.), cuja sintomatologia era de duração pro-

longada e aos quais foi aplicado o questionário F-10. A prcv~ 

lência de S.R. crônicos, em relação ao total de pessoas entre 

vistadas em abril de 1983, foi portanto de 5,7%. 

Analisando as respostas positivas dos 34 questioná

rios, verificou-se que em 7 deles havia referência a antccc -

dentes cardio-vasculares. Estes foram excluÍdos do estudo das 

assoc1açoes de sintomas respiratórios sugestivos de quadros 

clínicos de DRCI, pelas razões apresentadas na metodologia e~ 

pecífica. Em mais de dois casos houve referência apenas a r1-

nite al6rgica e uma criança de 11 anos só apresentou tosse 

(resposta positiva apenas ã pergunta 1). 

Aplicando os crit6rios especificados na metodologia 

para a definição de quadros clÍnicos sugestivos de DRC[, a 

partir das respostas positivas dos 24 questionários restantes, 

obtiveram-se os restiltados apresentados na Tabela 2. Observa-

se a baixa frequi::ncia de quadros clínicos compatí\-cis com brm 



quite cr6nica simples c UPOC, quando comparada com a da asm;t 

br6nquica e d;.~ associaciío "asma br6nctuica +bronquite crôni

ca". Outro aspecto a considerar e a frcquêncía inesperada d"s 

ta Última em cri;lllça:; menores de lO anos. 

As possíveis CÀ1llicaçõcs para estes achados seriam: 

a) impropriedade dos critérios adotados; h) limitações do 

pr6prio questionirio; c) ocorrência de bronquite crõnica sim 

ples e DPOC efetivamente baixa na população de estudo; dj c~ 

suística do pré-teste insuficiente para permitir conclusões. 

a) Critérios adotados: As perguntas selecionadas p~ 

ra, quando respondidas positivamente, serem consideradas su 

gestivas de bronquite cr6nica simples são as que foram reco 

mendadas pelo CIBA GUEST SYNPOSIUM8 e as mais utilizadas a ní 

vel internacional. 

As perguntas relativas ã asma brÕnquica. por sua vez. 

correspondem aos sintomas que caracterizam as manifestações 

clínicas desta síndrome. O mesmo poderia ser afirmado em rela 

ção ãs perguntas relativas aos sintomas que caracterizam os 

quadros com obstrução pulmonar cr6nica (DPOC): chiado persis

tente c dispnéia aos esforços, na ausência de problemas car~ 

vasculares. Entretanto, as respostas positivas a tais pergun

tas não permitem distinguir, com alguma segurança, entre os 

asmáticos que responderam positivamente também ã pergunta 18. 

aqueles com obstrução cr6nica persistente e que deveriam, po! 

tanto, serem incluídos na casuística de DPOC. 

b) Limitações do questionário: Excluídos os quadros 

clínicos "puros", o questionário não possibilita a identifica 

ção de DPOC nas pessoas com sintomas e/ou diagn6stico de asma 
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brônquica. Da mesm<J forma, n question;Írio nao permite identi

ficar, entre as cri<lllÇas cujos sintomas foram st•gestivos da 

associaçiio: "asma brônquica +bronquite crônica", os possíveis 

c;ls():-; d(· (JJit ras docncas que acometem 0s pul1:10es (c:x.: f7PICfJ'.i';;. 

cidose, bronquiectasias, etc.). 

c) Baixa prevalência de bronquite crônica e DPOC: A 

possibilidade destas sÍndromes ocorrerem, em nosso meio, com 

uma frequência menor daquela encontrada em outros países, es

pecialmente os de clima temperado, poderá ser confirmada ou 

não quando inquéritos epidemiolÓgicos semelhantes forem reali 

zados em outros locais do Estado de São Paulo, com caracterís 

ticas climáticas e sócio-econômicas semelhantes às de Batuca

tu e em outras regiões do País, com diferentes fatores de ris 

co. 

d) Limitações do pré-teste: Seguramente, a casuísti 

ca do inquérito propriamente dito permitirá uma avaliação ma~ 

satisfatória das questões levantadas. 

Os resultados da Tabela 2 permitem calcular a prev~ 

lência dos principais quadros clínicos de DRCI em relação ao 

total de 595 pessoas entrevistadas no pré-teste. As taxas en

contradas foram: 

asma brônquica: 1,8~ 

asma + bronquite crônica: 3,5~ 

bronquite crônica simples: 0,3% 

DPOC: 0,2~ 



TABELA 2 - Distribuição dos quadros clínicos (Q.C.J • segunJo 
o sexo e o grupo etário, Pré-teste, ahriJ de 1983. 

~Q:~: ,,s~n P.JmXf)IJ fTE DPOC BRO~IHTF. 
CHtl~; I r:,\ + :.·~=u r;~:lll~l ·,_-\i . . 

1:1;000 s M F M F )I F M I· 
(anos) 

o 1- 10 3 4 2 

10 1- 20 1 1 1 

20 ..... 50 2 1 

50 e + 1 3 1 1 I z 

T o T A L 4 7 1 1 I 8 z 

Considerando a baixa prevalência de bronquite crôni 

ca simples e as dificuldades apresentadas pelo ques~ionário em 

identificar, principalmente nos quadros •ixtos, todos os casos 

sugestivos de DPOC, é possível que, após a realização do inqué 

rito, os resultados devam ser analisados considerando apenas Z 

síndromes principais: asma brônquica e DPOC, incluindo nesta· 

última denominação as associações de sintomas e a bronquite 

crônica simples. 

~ preciso ressalvar que muitos serviços clínicos de 

pneumologia, em nosso meio, utilizam a denominação .. DPOC .. para 

os quadros de bronquite crônica com ou sem componente obstruti 

vo e para os quadros de enfisema pulmonar. 

Seguindo tal procedimento, os resultados do pré-

teste levariam às seguintes taxas: 1,8\ de asma brônquica e 

2, 2\ de DPOC. 

O processo de validação do questionário F-IO (Anexo 

2) mostrou as seguintes percentagens de falsos ucgativos e fal 

sos positivos: 



aRma hr&nrtuica - fal~o5 negativos: 3,b\ 

falsos positivos: 10,7' 

lli'OC - falHos negativos: lcJ,Sl 

falsos positivos: 11.1' 

-7-

A aplicação da diferença percentual entre falsos po 

sitivos e falsos negativos no total de quadros sugestivos de 

asma, reduz de 11 para 10 o número provável de casos, corres -

pondendo a uma prevalência aparente de 1,7\ em relação ao to-

tal de pessoas entrevistadas. O mesmo cálculo, aplicado aos 

quadros sugestivos de DPOC, não altera o número absoluto de 

casos, permanecendo a prevalência aparente igual a 2,2,. 
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VHI- RAZOES DE NÃO TER HAVIOO ATENDIMfNID MEDICO (OU ODCNIDL6GIC02 t\0 PERIOOO DE 59 6 o 

(35) NÃO SE APLICA ESTIJOO. 

(1) NÃO PROCUROU (NÃO HAVIA RAZÃO) 

(2) NÃO PROCUROU (DIFICULQ4DE PESSOAL, TEMPO ••. ) 

(4) NÃO PROCUROU (DISTÂNCIA E/OU TRANSPORTE) 

(8) NÃO PKDGJROU (DI FI GJLDADE 00 SERVIÇO DE ATENDIMENTO) 

(16) NÃO PROCUROU (OUTRO): I 

(32) PROCUROU MAS NÃO CCNSEGUIU (TEWD E DIII<'HEIRO) 

(33) PROCUROU ~IAS :.í.l\0 COt\SEGUIU (DIFICULDADE lXl SERVIÇO) 

(34) PROCURCU MI\S c.J.i\0 CCNSEGUIU (OUTRO): ---
I 

!" '"' IX- SEM 1-URBIDADE - RAZÃO DA PROCURA DE SERVIÇO OU PESSOA (TTFM VI):.iO PERIODO Dl ~ 1 
ESTUDO: --~ 

_j -
-

INCAPACITAÇÃO (5\1 DIAS NO PERlOOO ESTUDAOO): 
I X- I 
I 

- HOSPITALIZAÇÃO n9 dias 6 3 6 4 I, 
••• o •• o ••• o o ••• o • o o o • o •• o •••• o o ••• o ••• o •• ------ I 

6T-- n·- -
- NO LEITO (E~1 CASA, 16 1-KJRAS OU MAIS) •••• o •••••••• o •••••• o n9 dias ' ------ i. 

- Ll',liTAÇÃO DE ATIVIDADES NORM>\IS (FICOU EM CASA) • • o • o ••••• n9 d1as ______ 6 7 68 

• 
- LIMITAÇAO DE ATIVIDADES NORNAIS (TRABALHO, ESCOLA, ETC.) .. n9 dias 69 7 o ------
- NENH!Jl'.IA n9 dias 7 l 72 

o o o •••••• o •••••• o • o •••• o • o •••••• o ••••• o • o •••••••• ------
f---. . --- ·- - -

I 
XI- lCPOCA DO SURGI~fENTO DA DOENÇA: f73-~ I 

1- NO PERfODO DE ESTUOO L_j 
2- ANTES DO PERfODO DE ESTUDO (ATE 3 MESES] 
3- ANTES DO PERfODO DE ESTUOO (DE 3 )lESES A l ANO) 
4- ANTES DO PERTODO DE ESTIJDO (+ DE l ANO) 

~------· 

XII- TEMPO DECORRI !X) G'lTRE A CJCDRRENCIA DA "DOENÇA" E O ATEII<'DIMENTO Mf.DICO [~! 
(OU ODON'ffilftiCO): __ I 
1- llJRI\.'>JTE O EX.>\\IE MtDICO 5- SBt>\:'lAS 
2- ~1INlJJ'OS 6- MESES 

3- HORAS 7- ANOS 

4- DI i'cS 8- '\ÃO HOUVE ATE'lDI'-'!E".'TO MEDICO 

OU ODONTOLóGICO 

. -~---- - ·----~- --------· ~----- " 

XIII- IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE: 

I~ (1) - A PR0PRIA PESSOA 

(2) - fA:\ULIAR 

(3) -OUTRO 

-i _ .. _ 

XIV- ENTREVISTADOR(!\) - (NCME) : 

I 
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