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A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Essa é a fonte de toda a 
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Resumo 
 
 
Objetivo: Comparar os valores absolutos da CVF e VEF1 de uma amostra 
randomizada da população de São Paulo com mais de 40 anos de idade com os 
valores previstos das equações mais utilizadas no Brasil. Comparar os valores em 
percentuais do previstos da CVF e VEF1 das equações selecionadas com os da 
equação PLATINO. Avaliar a mudança de estádio da DPOC ao se utilizar as 
diferentes equações de referência.  
Material e Métodos: Estudo retrospectivo, com 178 pessoas normais da amostra 
de moradores da região metropolitana de São Paulo, com idade ≥40 anos, 
proveniente do estudo PLATINO. Para a comparação da CVF e do VEF1, foram 
subtraídos dos valores previstos a partir de cada equação os valores absolutos 
obtidos de cada indivíduo, considerando uma diferença de até 0,15L, como 
definida pela ATS. Também foi realizada a diferença entre os valores do 
percentual do previsto da CVF e VEF1 das equações com os da equação 
PLATINO, com diferença ≤ 3% (ATS). O diagnóstico de DPOC foi definido pela 
relação VEF1/CVF < 0,70 pós-broncodilatador e a comparação do estadiamento 
foi realizada utilizando a variável VEF1 em porcentagem do previsto de cada 
equação, tendo como referência o percentual previsto da equação PLATINO. As 
equações foram aplicadas de acordo com os seus limites de idade e altura. Teste 
t-student, Qui-quadrado e coeficiente de correlação intraclasse foram utilizados 
para avaliar o comportamento da CVF e VEF1 nas diferentes equações e os 
dados foram apresentados em média, desvio padrão, erro padrão e intervalo de 
confiança de 95%. 
Resultados: Observamos que as equações que apresentam menor diferença 
entre o valor previsto e o valor absoluto para CVF e VEF1, em ambos os sexos, 
foram Roca et al. (n=151), Pereira et al. 2007 (n=176), Enright et al (n=43) e 
PLATINO (n=178). A equação Knudson et al (n=177). subestimou os valores 
absolutos para CVF e VEF1. Na comparação com a equação PLATINO, em 
percentual do previsto para CVF e VEF1, a equação que apresentou menor 
diferença foi a NHANES III (n=172), exceto para CVF masculina, que apresentou 
grande variabilidade. Foram avaliados 152 pacientes com DPOC, estadiados pelo 
VEF1, segundo a equação PLATINO, observando-se mudança no estadiamento 
em 29,6% dos pacientes em relação às equações, tendo a equação Knudson et 
al. apresentado o maior número de alterações.  
Conclusão: Existe uma grande variabilidade nos valores previstos entre as 
equações de referência. As equações que apresentaram menor variabilidade e 
melhor coeficiente de correlação intraclasse foram Roca et al., NHANES III 
caucasiano et al., Enright et al. e PLATINO, recomendando-se o seu uso para a 
população brasileira. Existe mudança no estádio da DPOC quando diferentes 
equações são aplicadas, sugerindo-se o uso de uma única equação durante o 
tratamento do mesmo paciente para evitar eventuais alterações no tratamento.   
 
Descritores: Doença pulmonar obstrutiva crônica, Espirometria, Função 
pulmonar, Valores de referência, PLATINO. 
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Abstract 
 
 
Objective: To compare the absolute values of FVC and FEV1 found in a random 
sample of a Brazilian population over 40 years of age with values of equations 
most used in Brazil. To compare the values in percentage of predicted of FVC and 
FEV1 of the selected equations with the PLATINO equation ones. To evaluate the 
change in COPD staying when using different reference equations. 
Material and Methods: We conducted a retrospective study from a representative 
sample of residents in the metropolitan region of Sao Paulo, aged ≥40 years, from 
the PLATINO study. For comparison of the FVC and FEV1, were subtracted from 
the predicted values of each equation the absolute values obtained from each 
individual, considering the equation inadequate wherever there was a difference of 
up to 0.15 L as defined by ATS. We also evaluated the difference between the 
values of FVC and VEF1 in percentage of predicted of the equations with the 
PLATINO equation, considering as a limit a difference ≥3% (ATS). The diagnosis 
of COPD was defined as FEV1/FVC <0.70 after bronchodilator, and the 
comparison of staging was performed using the FEB1 in percentage of predicted in 
each equation, with reference to the percentage expected from the PLATINO 
equation. T-student test, chi-squared and the intraclass correlation coefficient were 
used to evaluate the performance of FVC and FEV1 in different equations and data 
are presented as mean, standard deviation, standard error and confidence interval 
of 95%. 
Results: After evaluating 178 healthy subjects, we observed that the equations 
that show less difference between the predicted value and the absolute value for 
both FEV1 and FVC in both sexes were Roca et al., Pereira et al. 2006, Enright et 
al. and PLATINO. The Knudson et al. equation underestimated the absolute 
values for both FVC and FEV1. In comparison with PLATINO equation, the 
percentage of predicted for FVC and FEV1, the equation showing the lowest 
difference was NHANES III, except for FVC male, who showed a wide variability. 
We evaluated 152 patients with COPD, observing staging changes in 29.6% in 
relation to the difference equations, being Knudson et al. the equation that showed 
the greatest number of changes.  
Conclusion: There is a great variability among the reference equations. The 
equations showing less variability and better intraclass correlation coefficient were 
Roca et al., Caucasian NHANES III et al., Enright et al. and PLATINO, which are 
the ones that should be recommended to be used for the Brazilian population. 
There is a change in the COPD staging when different equations are applied, 
suggesting that the use of a single equation for the treatment of the patient would 
avoid possible alterations in treatment.  
 
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, spirometry, lung function, 
values of reference, PLATINO. 
 
 
 
 

 



xii 

 

Sumário 

 

 

Epígrafe.........................................................................................................................IV 

Dedicatória.....................................................................................................................V 

Agradecimento.............................................................................................................VI 

Lista de abreviaturas.................................................................................................VIII 

Resumo .........................................................................................................................X 

Abstract.........................................................................................................................XI 

 

1. Introdução ........................................................................................ 1 

1.1 Definição de DPOC .......................................................................... 1 

1.3 Espirometria..................................................................................... 4 

1.4 Espirometria na prática clínica ....................................................... 5 

1.4.1     Tipos de espirômetros ..................................................................... 5 

1.4.2      Dados espirométricos ..................................................................... 8 

1.4.3     Valores de referência ..................................................................... 13 

2.     Justificativa .................................................................................... 17 

3.    Objetivos ......................................................................................... 19 

3.1 Objetivos secundários .................................................................. 19 



xiii 

 

4. Materiais e métodos ...................................................................... 20 

4.1 Delineamento do estudo ............................................................... 20 

4.2 Delineamento do estudo PLATINO .............................................. 20 

4.2.1 Amostra-alvo e área ...................................................................... 20 

4.2.2 Critérios de inclusão e exclusão do estudo PLATINO ............... 21 

4.2.2.1 Critérios de Inclusão ..................................................................... 21 

4.2.2.2 Critérios gerais de exclusão ......................................................... 21 

4.2.2.3 Critérios específicos de exclusão ................................................ 21 

4.2.3 Recusa ............................................................................................ 22 

4.2.4 Amostragem................................................................................... 22 

4.2.5 O Questionário do Projeto PLATINO ........................................... 24 

4.2.5.1 Variáveis demográficas e fatores de risco analisados .............. 25 

4.2.6 Equipamento e técnicas ............................................................... 26 

4.3 Composição da equipe por Centro, seleção e treinamento ...... 28 

4.4 Logística ......................................................................................... 30 

4.5 Folha de conglomerado ................................................................ 30 

4.6 Controle de qualidade ................................................................... 30 



xiv 

 

4.7 Aspectos éticos e financiamento da pesquisa ........................... 32 

4.8 Comparação dos valores espirométricos em indivíduos  

                saudáveis ........................................................................................ 32 

4.8.1 Definição de indivíduo saudável .................................................. 34 

4.8.1.1 Critérios de inclusão ..................................................................... 34 

4.8.1.2 Critérios de exclusão .................................................................... 34 

4.9 Avaliação do estadiamento da DPOC de acordo com as equações 

                selecionadas para o estudo. ......................................................... 34 

4.9.1 Definição de paciente com DPOC ................................................ 35 

4.9.1.1 Critérios de inclusão ..................................................................... 35 

4.9.1.2 Critérios de exclusão .................................................................... 35 

4.10 Dados demográficos ..................................................................... 36 

4.11 Equações de referência utilizadas: .............................................. 36 

4.12 Análise estatística ......................................................................... 38 

4.13 Referências bibliográficas ............................................................ 39 

5. Resultados ..................................................................................... 40 

5.1 Pessoas ou indivíduos saudáveis ............................................... 40 

5.1.1 Características demográficas ...................................................... 40 



xv 

 

5.1.2 Comparação dos valores da amostra de indivíduos saudáveis 

                 com equações preditoras ............................................................. 41 

5.1.3 Comparação dos valores previstos pela equação PLATINO e  

                 as demais equações preditoras ................................................... 48 

5.2 População portadora de DPOC .................................................... 52 

5.2.1 Dados demográficos ..................................................................... 52 

5.3 Estadiamento da DPOC pelas equações selecionadas. ............ 53 

5.3.1           Comparação quanto à gravidade baseada no VEF1 de 60% para 

                pacientes com DPOC ..................................................................... 54 

6. Discussão ...................................................................................... 56 

6.1 Comparação dos indivíduos saudáveis quanto às equações 

                 preditoras ....................................................................................... 57 

6.2 Comparação dos valores previstos pela equação PLATINO e  

                 pelas demais equações preditoras .............................................. 63 

6.3 Aplicação das equações em relação à Equação PLATINO para o  

                estadiamento da DPOC .................................................................. 65 

6.4 Limitações do estudo .................................................................... 69 

7. Conclusão ...................................................................................... 70 

8. Referências bibliográficas ............................................................ 71 



xvi 

 

9. Anexo ............................................................................................. 80 



[Digite texto] 

 

1. Introdução 

 

1.1 Definição de DPOC 

 

A doença pulmonar obstrutiva crônica é definida como uma doença 

previnível e tratável com alguns efeitos extrapulmonares que podem contribuir 

para a gravidade individual do paciente. O componente pulmonar é caracterizado 

por limitação ao fluxo aéreo que não é totalmente reversível. A limitação do fluxo 

aéreo é geralmente progressiva e associada com uma resposta inflamatória 

anormal do pulmão a partículas e gases tóxicos 1- 3. 

Os fatores de risco da DPOC incluem fatores ligados ao hospedeiro 

e fatores relacionados à exposição ambiental. Quanto aos fatores do hospedeiro, 

é documentada a deficiência de alfa-1 antitripsina, mas a hiperresponsividade das 

vias aéreas, o crescimento pulmonar inadequado e a atuação de outros genes 

podem estar envolvidos. Já dentre os fatores ambientais envolvidos na 

patogênese da DPOC, estão à exposição excessiva às poeiras e a produtos 

químicos ocupacionais, poluição intradomiciliar e a fumaça de tabaco. 

A DPOC é descrita como uma doença inflamatória sistêmica, visto 

que gera acúmulo de macrófagos, linfócitos T (predominantemente CD8+) e 

neutrófilos no parênquima pulmonar e na corrente sangüinea. Estas células 

inflamatórias liberam uma série de mediadores como o leucotrieno B4 (LTB4), 

interleucina 8 (IL8), fator de necrose tumoral (TNF- alfa), entre outros. Além da 

inflamação ocorre também um desequilíbrio de proteinases e antiproteinases e o 

estresse oxidativo que levam a conseqüências importantes como caquexia e 
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alterações musculares, como redução da massa muscular, mudança no tipo de 

fibras e alterações na atividade mitocondrial. Por estes motivos, há prejuízos na 

função muscular como redução de sua capacidade de exercício. 

A inflamação dos pulmões e a sistêmica é causada pela exposição a 

partículas e gases nocivos inalados. A fumaça de cigarro pode induzir à 

inflamação e lesar diretamente os pulmões 4- 6. Embora menos dados estejam 

disponíveis, é provável que outros fatores de risco da DPOC iniciem um processo 

inflamatório similar 7, 8. Acredita-se que essa inflamação possa levar à DPOC. O 

desenvolvimento da DPOC é lento e insidioso e os sintomas tendem a ser 

notados pelos pacientes somente após uma perda importante da função pulmonar 

já tenha ocorrido, freqüentemente quando o volume expiratório forçado no 

primeiro minuto (VEF1) alcança a 50-60% do valor previsto. 

 

1.2 Estudo PLATINO 

 

A Associação Latino-Americana de Tórax (ALAT) realizou uma 

pesquisa com o objetivo de avaliar a prevalência de DPOC em cinco cidades 

Latino-Americanas: Caracas (Venezuela), Cidade do México (México), Santiago 

(Chile), São Paulo (Brasil) e Montevidéu (Uruguai), devido à escassez de dados 

sobre esta doença na América Latina. Esse projeto foi denominado PLATINO 

(Projeto Latino-Americano de Investigação em Obstrução Pulmonar) 9,10 e 

estendeu-se de 2000 até 2003. O PLATINO foi um estudo transversal de base 

populacional, criado para avaliar a prevalência de DPOC e analisar seu impacto 

nesta amostra.   
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Os objetivos específicos foram: medir e comparar a prevalência da 

DPOC conforme diferentes definições: relação fixa, The Global Initiative for 

Chronic Obstrutive Lung Disease (GOLD), American Thoracic Society (ATS), 

European Respiratory Society (ERS), sintomas e diagnóstico médico; medir a 

prevalência de fatores de risco; descrever a prevalência de DPOC conforme os 

diferentes fatores de risco; investigar o diagnóstico médico da DPOC; conhecer o 

manejo da DPOC; descrever as conseqüências sociais e econômicas da DPOC.  

Após o estudo PLATINO em 2003 foi observado que a prevalência 

de DPOC no Brasil é de 15,8% em indivíduos com idade maior que 40 anos, com 

maior prevalência entre os homens com (18%) do que nas mulheres (14%). 

Estima-se que exista entre sete e oito milhões de portadores de DPOC no país 11. 

Quanto ao estádio de gravidade da DPOC e segundo a classificação do GOLD e 

da Sociedade Brasileira Pneumologia e Tisiologia (SBPT), a maior prevalência é 

de indivíduos do estádio I com 10,1%, seguido de II 4,6%, III 0,9%, IV 0,2% da 

população 11. Na América Latina a prevalência de DPOC variou de 7,8% na 

Cidade do México a 19,7% em Montevidéu 10, 11. 

A DPOC gera um grande custo. O impacto no Sistema Único de 

Saúde foi avaliado no ano de 2004 por um estudo, onde pode se observar 191 mil 

pacientes com o diagnóstico de DPOC (CID-10: bronquite crônica, enfisema e 

outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas) apresentaram pelo menos uma 

internação SUS 12. 

Atualmente, a DPOC é a quarta principal causa de morte no mundo, 

responsável por mais de 2,5 milhões de mortes por ano no mundo e estima-se 

que será a terceira maior causa de morte em 2020. A mortalidade por DPOC no 

Brasil alcança 30 mil pacientes por ano, classificando-a como a 5ª causa no país 
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2. Nos Estados Unidos a DPOC é a única causa de morte crescente, com um 

custo de, aproximadamente, 30 bilhões por ano só em custos diretos 2, 13. Países 

como Inglaterra, Suécia e Estados Unidos têm um gasto anual com a DPOC de, 

aproximadamente, 60 a 87 dólares per capita da população geral, computando os 

gastos diretos e indiretos 14, 15. Estudos mostram que quanto maior a gravidade da 

doença maior os custos diretos e indiretos 16- 18. 

 

1.3 Espirometria 

  

A espirometria é um dos exames de avaliação da função pulmonar, 

e tem como principal objetivo avaliar o funcionamento mecânico do aparelho 

respiratório 19, 20. É um exame acessível, de fácil realização e principalmente 

reprodutível, porém exige um rigoroso controle de qualidade 19, 21. O exame 

permite medir o volume de ar inalado e exalado do indivíduo em função de tempo 

21. Pode ser realizado durante a respiração lenta ou com manobras expiratórias 

forçadas 22, 23. O exame auxilia na prevenção e permite o diagnóstico e a 

quantificação dos distúrbios ventilatórios. A espirometria deve ser parte integrante 

da avaliação de pacientes com sintomas respiratórios ou doença respiratória 

conhecida 24. Além disso, a espirometria pode estar indicada para diagnóstico de 

sinais e sintomas respiratórios, para mensurar o efeito da doença, para rastrear 

indivíduos com risco de doenças pulmonares, para avaliar risco pré-operatório, 

para prognóstico e também parar avaliar estado de saúde antes de programas de 

atividade física. Pode auxiliar, também, com o monitoramento na avaliação 

terapêutica, para descrever o curso de doenças, para monitorizar indivíduos 
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expostos a agentes tóxicos, avaliar efeitos adversos de drogas, avaliar o 

desempenho de pacientes no programa de reabilitação e para avaliar indivíduos 

por razões legais. Na saúde pública pode ser utilizado em estudos 

epidemiológicos, seja para geração de equações de referência ou em estudos 

clínicos 21. 

 

1.4 Espirometria na prática clínica 

 

1.4.1 Tipos de espirômetros  

  

A espirometria pode ser obtida por diferentes tipos de equipamentos. 

Há muitos diferentes tipos de espiromêtros, com preços variando entre 110 - 3000 

Euros / 87 – 2373 Dólares.  Os espiromêtros podem ser classificados de acordo 

com a técnica que utilizam em abertos e fechados. No espirômetro aberto, a 

inspiração máxima é realizada fora do sistema, antes de colocar o tubete na boca 

para a expiração. No sistema fechado o individuo inspira e expira no equipamento 

22, 23. São classificados também em espirômetros à volume ou à fluxo. Nos 

espirômetros à volume, a medida que o ar é expirado e resfria e há perda de 

volume. Os volumes registrados são convertidos das condições ambientais 

(ATPS) para as condições corporais (BTPS). De modo que o volume exalado ou 

inalado pelo indivíduo seja calculado. Existem três tipos de espirômetros de 

volume: 

- espirômetro em selo d’água: composto por uma campânula grande (7 a 

10 L) num reservatório de água com a extremidade aberta abaixo da superfície de 

água, com um sistema de tubos que dá acesso à campânula e promove a medida 
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de volume. Suas vantagens são a simplicidade e exatidão, porém são pesados, 

de difícil transporte, requer drenagem periódica da água e podem ocorrer 

vazamentos 22. 

- espirômetro de pistão: consiste em um pistão leve mantido 

horizontalmente num cilindro, este pistão é sustentado por uma haste que 

repousa em um suporte sem atrito. O pistão tem uma grande área de superfície, 

de modo que seu movimento horizontal é pequeno, este pistão é acoplado à 

parede do cilindro por um selo macio, flexível e rolante. Alguns espirômetros 

permitem um registro gráfico, mas a maioria utiliza um potenciômetro linear ou 

rotatório ligado a um conversor e um computador. Este aparelho tem como 

vantagem a realização tanto de teste manuais como computadorizados, são 

menores e mais fáceis de transportar, no entanto, tem a desvantagem de 

apresentar aumento da resistência do pistão e rigidez do sistema 22. 

- espirômetro de fole: composto por foles que se dobram em respostas aos 

movimentos respiratórios; uma extremidade é fixa e a outra se desloca em 

proporção ao volume inspirado e expirado. São grandes e não muito portáteis, e 

são, predominantemente, usados em laboratórios de função pulmonar. Eles 

requerem calibração com seringa de 3 litros e são muito acurados 23. 

Nos espirômetros á fluxo, o fluxo é medido diretamente e o volume é 

integrado eletronicamente para a medida de volume. Utilizam pneumotacômetros 

ou pneumotacógrafos. A integração é o processo no qual o fluxo é dividido num 

grande número de pequenos intervalos e o volume de cada intervalo é somado. 

Estão disponíveis quatro tipos de espirômetro á fluxo: 

- sensores de fluxo por pressão diferencial (pneumotacômetros): a medida 

do fluxo é derivada da queda de pressão através do sistema, segundo a lei de 
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Poiseluille. Um transdutor diferencial de pressão é usado para medir a queda de 

pressão através do sistema e os fluxos são calculados dividindo-se o delta de 

pressão pelo valor da resistência.  

- termístores: atua medindo a perda de temperatura de um objeto quente 

pelo fluxo de gás. Quanto maior o fluxo, maior a transferência de calor. A 

quantidade de corrente elétrica necessária para manter a temperatura constante 

do objeto quente é proporcional à taxa de fluxo. 

- princípio de Pitot: um tubo em L é colocado no fluxo do gás dentro de um 

tubo maior. O fluxo de gás que passa dentro do tubo gera uma pressão que é 

proporcional ao fluxo. O fluxo é integrado para a obtenção do volume. 

- turbinômetro: o fluxo aéreo que passa através do sensor faz com que uma 

turbina, lâmina ou hélice oscile ou gire. Quanto mais rápido o fluxo, mais rápido os 

giros ou oscilações. 

- ultrasônicos: um dos espirômetros mais usados ultimamente funciona 

através de percepção ultrasônica, isto é, o volume e o fluxo se baseiam na 

determinação do tempo de trânsito das partículas gasosas por um método 

ultrasônico. Apresenta as seguintes vantagens: excelente acuidade, custo 

acessível, pequeno porte, grande capacidade de memória, visor que mostra as 

curvas em tempo real e podem ter os resultados impressos. Eles devem ter a sua 

acuidade checada com a seringa de 3 litros, mas requerem que qualquer 

modificação na calibração seja feita pelo fabricante. Geralmente eles não 

necessitam mais do que uma limpeza 19, 25.  

As vantagens dos espirômetros a fluxo é que são portáteis e micro 

processados e são facilmente limpos; quanto às desvantagens, a maioria opera 

com a premissa de que um dado fluxo irá gerar um sinal proporcional. Entretanto, 
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em extremos de fluxo o sinal gerado pode não ser proporcional. Isto requer que 

os sensores sejam calibrados frequentemente; um pequeno erro na estimativa do 

fluxo zero poderá acarretar em erro na leitura do volume. 

 

1.4.2  Dados espirométricos 

 

A manobra expiratória em uma espirometria é realizada após uma 

inspiração máxima, de modo lento ou forçado. Diversos fluxos e volumes são 

obtidos e muitos índices podem ser derivados desta manobra, como: capacidade 

vital forçada (CVF), capacidade vital lenta (CV), volume expiratório forçado no 

primeiro segundo (VEF1), fluxo expiratório forçado 25-75% (FEF 25-75%), pico de 

fluxo expiratório (PFE), além das curvas fluxos-volumes e a relação VEF1/ CVF: 

- Capacidade vital forçada (CVF): corresponde ao volume de ar exalado 

após uma manobra de expiração forçada, desde a capacidade pulmonar total até 

o volume residual. Em indivíduos normais a CVF não deve ser maior do que a 

CVF. A diferença entre CVL e CVF pode ser maior do que 200 ml em pacientes 

obstrutivos com alçaponamento aéreo ou com enfisema por perda de retração 

elástica, na presença de tampões de muco, por compressão brônquica levando 

ao estreitamento bronquiolar e na obstrução central por tumores. Alguns 

indivíduos, apesar de apresentarem obstrução brônquica, apresentam a CVF 

dentro de valores normais, porém o tempo requerido para a exalação é maior, 

podendo chegar a 20 segundos, enquanto que um indivíduo normal expira em 

torno de seis a oito segundos. Nas doenças restritivas a CVF pode estar reduzida, 

porém, neste caso, a CVF é acompanhada por uma redução do VEF1, como 
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ocorre na fibrose pulmonar, edema pulmonar, pneumonias, tumores, derrames 

pleurais, doenças neuromusculares e deformidades da parede torácica. A 

obesidade e a gravidez também apresentam CVF reduzida porque estas 

condições interferem na mecânica pulmonar, restringindo a movimentação 

diafragmática e a excursão da parede torácica. 

- Capacidade vital lenta (CVL): é o máximo volume de ar expirado a partir 

de uma inspiração máxima, sem esforço expiratório máximo. A medida pode ser 

feita de três maneiras: 

  1- Capacidade vital inspiratória (CVI): A medida é feita de maneira 

relaxada, partindo da posição de plena expiração até a inspiração máxima. 

2- Capacidade vital expiratória (CVE): A medida é feita de forma 

semelhante a partir da posição de plena inspiração até uma expiração máxima. 

3- Capacidade Vital Lenta em dois estágios: A medida é realizada em duas 

etapas com a soma da CI e VRE.  

Nos pacientes com DPOC com obstrução das vias aéreas mais 

intensas e compressão dinâmica, a capacidade vital lenta pode exceder a CVF 

em mais de 0,5 L. A CVL não é usada rotineiramente em cuidados primários, mas 

ultimamente tem-se preconizado o seu uso para avaliação da resposta 

desinsufladora de broncodilatadores. Em acréscimo, as diretrizes da ERS/ATS 

estão cada vez mais sugerindo a utilização da relação VEF1/CVL como a relação 

preferível 22. 

- Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1): mede o volume 

de gás expirado no primeiro segundo.com a expiração sendo realizada de modo 

forçado. Ele é a medida de função pulmonar mais útil clinicamente, por ter boa  

reprodutibilidade.   A sua avaliação é feito registrando-se a CVF num gráfico 
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volume-tempo. A detecção do início do teste é feita pela técnica de retro-

extrapolação, que consiste em tomar o trecho mais vertical da curva volume-

tempo e por este passar uma reta. A partir do ponto de intersecção com o eixo da 

abscissa traça-se uma reta vertical, que ao tocar a curva determinará o volume 

extrapolado. O valor deste volume não deve exceder 3% da CVF ou 150 mL, o 

que for maior 22, 26. Dependendo do tipo de espirômetro utilizado, a detecção 

deste ponto no início do teste é realizada pela mudança no fluxo ou volume. - 

Volume expiratório forçado em seis segundos (VEF6): Este é o parâmetro que 

mede o volume de ar que forçadamente e expirado em 6 segundos. Este valor 

reflete o valor da CFV e em pessoas normais eles podem ser semelhantes. O uso 

do VEF6, ao invés da CVF, pode ser útil em pacientes com obstrução grave das 

vias aérea. Pacientes com obstrução grave acham difícil fazer uma expiração 

prolongada e freqüentemente param antes da expiração total; neste caso, a CVF 

e, conseqüentemente, a gravidade da obstrução da vias aéreas pode ser 

subestimada. Alguns espirômetros portáteis, como o novo da Vitalograph usam o 

VEF6 invés da CVF e já tem os valores previstos programados. A relação 

VEF1/VEF6 está bem validada e é uma alternativa aceitável para VEF1/CVF 22, 29. 

- Fluxo expiratório forçado 25% - 75% (FEF 25-75%): é medido a partir da 

manobra da CVF. O cálculo do fluxo médio na porção média da curva expiratória 

é simplesmente o volume expirado dividido pelo tempo requerido entre os pontos 

25 e 75%. Quando a CVF se altera por qualquer motivo, a mudança de volume 

pulmonar pode alterar significantemente a FEF 25-75%, já que o fluxo é 

parcialmente dependente do volume pulmonar. 

- Pico do Fluxo Expiratório (PFE): é medido mais precisamente por 

equipamentos que registram diretamente os fluxos ou por derivação do fluxo a 
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partir de mudanças de volume num espirômetro com deslocamento volumétrico.  

-Ventilação Voluntária Máxima (VVM): é o maior volume de ar que o 

indivíduo pode mobilizar durante um minuto com esforço máximo. Esta manobra 

normalmente é realizada durante um período de 10 a 15 segundos e o volume 

neste período é calculado para um minuto. Alguns espirômetros calculam este 

valor automaticamente pelo registro do volume acumulado. Valores normais de 

VVM variam de acordo com a estatura e a idade e são maiores no sexo 

masculino. Existe uma certa relação do valor da VVM com o produto do valor do 

VEF1 por 35. 

- Relação VEF1/CVF: Para o cálculo do valor da relação VEF1 /CVF, devem 

ser utilizados os maiores valores individuais destes parâmetros, podendo ser 

retirados de manobras expiratórias diferentes. Esta relação tende a diminuir com 

a idade, por diminuição das propriedades elásticas do pulmão.  

Quanto à classificação dos distúrbios ventilátorio, existem seis 

padrões de espirometrias: normal, restritivo, inespecífico, obstrutivo, obstrutivo 

com CVF reduzida e misto.  

 

- Distúrbio ventilatório restritivo (DVR): é caracterizado fisiologicamente por 

redução da CPT, com CV e CVF reduzidos, mas com a relação VEF1/CVF e 

FEF25-75/CVF normal ou elevado.   

 

- Distúrbio ventilatório inespecífico (DVI): na presença aparente de distúrbio 

restritivo na espirometria, e na falta da medida de CPT, o laudo da espirometria 

deve ser de distúrbio inespecífico se alguns critérios estiverem presentes 

 - ausência de indícios de doença restritiva, asma e DPOC; 
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- CVL > 50% do previsto; 

- CVF após broncodilatador ainda reduzida;  

- FEF25-75/CVF não elevado (< 150% do previsto); 

- difusão normal 

 

- Distúrbio ventilatório obstrutivo (DVO): é definido como uma redução 

desproporcional dos fluxos máximos que podem ser exalados.  Este distúrbio 

pode ser identificado na presença de: 

- relação VEF1/CVF e VEF1 reduzido, sendo a relação VEF1/CVF o índice 

mais utilizado e melhor padronizado para caracterizar o distúrbio 

ventilatório 

 - redução da relação VEF1/CVF com presença de sintomas respiratórios, 

mesmo com VEF1 normal 

 

-Distúrbio obstrutivo com CVF reduzida: neste distúrbio a diferença entre os 

valores percentuais previsto para CVF e para VEF1 pode ser calculada antes do 

broncodilatador. Se esta diferença for  25, o distúrbio pode ser classificado como 

obstrutivo com CVF reduzida possivelmente por hiperinsuflação associada. 

 

- Distúrbio ventilatório misto ou combinado: a CVF cai nos distúrbios 

restritivos proporcionalmente à queda do VEF1, mas cai proporcionalmente menos 

nos distúrbios obstrutivos: no distúrbio ventilatório misto a queda da CVF é maior 

do que a esperada nos distúrbio obstrutivo, mas menor do que no distúrbio 

restritivo. Se a CPT for medida, o distúrbio misto estará caracterizado se a mesma 

se encontra abaixo do nível esperado para a obstrução, e não abaixo do limite 



13 

 

inferior de referencia, já que as doenças obstrutivas elevam a CPT. 

 

1.4.3 Valores de referência 

 

As medidas clínicas obtidas nas espirometrias estão sujeitas à 

influências relacionadas ao instrumento, à técnica e fatores biológicos, isto é, à 

diferença nas medidas em indivíduos ou populações 29, 30. Existem diversas fontes 

biológicas de variação nas medidas do exame espirométrico, incluindo a variação 

intra-individual que compreende a posição do corpo, exposição recente e 

atividades, ritmo cicardiano, efeitos hormonais, entre outros. A diferença entre 

indivíduos ocorre por características pessoais (sexo, altura e idade), 

características hereditárias, doença pregressa, exposição ao tabaco ou 

ocupações e fatores socioeconômicos. Existem também as diferenças intra e 

entre populações, incluindo os efeitos de seleção, quando realizados em estudo 

de população, região geográfica e altitude, entre outros 29, 30. Para reduzir a 

heterogeneidade no que diz respeito das fontes técnicas de variação, devem-se 

realizar procedimentos padronizados e calibração dos instrumentos. O teste deve 

ser sempre expresso em valores espirométricos com temperatura e pressão 

barométrica padronizados.  

Quando avaliadas as fontes biológicas de variação observa-se que 

as principais são a estatura 31, gênero 31- 35, etnia 34- 38, idade 31- 34, 39- 42, exposição 

ao tabaco e a influência sócio- econômico, principalmente quanto ao grau de 

instrução.  

Especificamente, veremos a influência das principais variáveis 
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fisiológicas são: 

- Estatura: a segunda variável de maior influência nos valores previstos de 

função pulmonar. O crescimento corporal e pulmonar são proporcionais durante a 

infância, mas não são linearmente relacionados 31.  

- Genêro: existe a separação das equações de referência entre os genêros, 

pois corresponde a 30% da variação da função pulmonar; os volumes pulmonares 

são maiores no sexo masculino e a relação VEF1/CVF, menor, provavelmente 

devido à maior força muscular 31- 35. 

- Etnia: diversos estudos demonstram que os volumes pulmonares são 

menores na raça negra 34, 36- 38, 45. Em países com grande miscigenação racial 

como o Brasil não se encontram diferenças significativas entre as raças. 

- Idade: valores máximos de CVF são alcançados em torno de 25 anos no 

sexo masculino e 20 anos no sexo feminino. Alguns autores descrevem que o 

pico está entre 19 e 23 anos para homens e entre 17 e 21 para as mulheres 45. A 

função pulmonar começa a declinar quando o crescimento cessa, porém a CVF 

mantém-se inalterada até os 35 a 40 anos, sendo seguida por uma fase de 

declínio que aumenta após 55 anos. Estudos norte-americanos realizados com 

indivíduos acima de 65 anos demonstraram valores próximos aos de estudos que 

incluíram um grande número de idosos, mas os limites inferiores diferem 31- 34, 39-

42, 46, 47. 

- Peso: afeta diretamente a função pulmonar, por aumento da função 

pulmonar devido à muscularização e por diminuição, quando o peso está em 

excesso. Na maioria dos estudos populacionais, o peso em geral não afeta as 

medidas espirométricas, a não ser quando este é excessivo ou quando os dados 

de referência são em crianças 49. 
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Devido à grande interação de fatores, é essencial utilizar valores de 

referência de normalidade para a correta interpretação dos resultados 

espirométricos 43. O termo valores de referência é utilizado para evitar as 

dificuldades que circundam o termo “valores normais”, pois neste caso a faixa de 

referência daria apenas informação sobre a distribuição do resultado do teste na 

população saudável 27, 44. A melhor forma de obter dados para comparação é 

obter o máximo resultado do mesmo indivíduo. É necessária a comparação dos 

resultados obtidos com valores de referência previamente publicados, os quais se 

baseiam em estudos transversais de indivíduos hígidos. Esses valores de 

referência são separados por gênero e, de preferência, devem ser retirados da 

mesma população e não-fumantes.  

Para obtenção destes valores de referência os dados devem basear-

se em uma grande amostra de populações comparáveis, operadores treinados, 

aparelhos e métodos devem ser aceitos internacionalmente e os dados 

analisados estatisticamente de forma sólida 45. 

 Há diversas equações de valores de referência publicadas pelo 

mundo como Crapo et al.44, Roca et al.46, NHANES III 47, Enright et al.48, Quanjer 

et al. 21, Knudson et al. 42 e, mais precisamente, na América Latina, Gutierrez et 

al.51, Martinez et al.52, Perez-Padilla  et al.53, 54, Rodrigues et al.55, Cruz-Merida et 

al.56, PLATINO 57, Pereira et al. 2007 27 e Pereira et al.1992 28, todavia deve-se 

preferir utilizar aqueles que melhor representam a população de determinada 

região para minimizar os fatores étnicos que influenciam as medidas da mecânica 

pulmonar. Na ausência de equações de referência local, há recomendação para 

se utilizar uma equação que se julgue mais apropriada devendo levar em 

consideração a método utilizado para a espirometria, a população da qual os 
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indivíduos normais foram retirados e os dados estatísticos disponíveis que 

descrevem os valores.  

Os dados do projeto PLATINO foram obtidos de uma amostra 

populacional de forma randomizada o que difere da maioria das equações que 

foram obtidos de um segmento da população. As duas equações de Pereira et al. 

2007 27 e Pereira et al. 1992 28 foram obtidas da população de algumas cidades 

brasileiras de indivíduos que compareceram para realizar o exame de 

espirometria atendendo a chamados da mídia para diagnóstico de DPOC. Estes 

pacientes respondiam a um questionário e não deveriam apresentar qualquer 

sintoma respiratório, não serem fumantes e terem espirometria normal. Assim 

devemos ressaltar, mais uma vez, que a amostra destas duas equações não 

eram randomizadas. Apesar de no Brasil existir duas equações de valores de 

referência para espirometrias já publicadas 27, 28, frequentemente, os programas 

dos espirômetros importados apresentam somente os valores de referência 

internacionais, o que pode gerar superestimação ou subestimação dos valores de 

uma espirometria. 
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2. Justificativa 

 

Devido à grande quantidade de equações de referência para 

espirometria, é possível a ocorrência de variação dos resultados entre elas. A 

maioria destas equações foram desenvolvidas em outros países, com amostra 

populacional com etnia diferente da brasileira.  Nos Estados Unidos, devido à 

pluralidade da sua população, existem equações para os negros, para os 

descendentes hispânicos e para os caucasianos. No Brasil, há três equações 

desenvolvidas com nossa população, duas em que o primeiro autor é Pereira e 

uma de Neder et al., que, no entanto, somente desenvolveu  os valores de 

referência para pressões máximas, volumes estáticos e valores de difusão. 

Pereira et al. compararam as suas duas equações, uma de 1992 e a outra, mais 

recente, de 2007, com algumas das equações utilizadas em nosso pais e 

observaram que a de 1992 previa resultados mais baixos que a de 2007. 

Entretanto, estas duas equações foram desenvolvidas com amostra populacional 

não randomizada. 

A única equação de predição de valores da espirometria que 

estudou uma população brasileira randomizada é a equação PLATINO que incluiu 

pessoas saudáveis de São Paulo, Caracas, Montevidéu, Santiago e Cidade do 

México. Teoricamente esta equação deveria prever os resultados mais próximos 

do real para a população brasileira por conter uma amostra do Brasil. No entanto, 

de certo modo, ela incorre na mesma dificuldade de aplicação que as outras 

equações não desenvolvidas no Brasil, pois possui amostras de quatro outros 

países que apesar de latino americanos, não possuem a mesma ascendência da 
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população brasileira. 

Uma implicação importante do ponto de vista clínico é que a 

aplicação de equações diferentes durante um tratamento poderia gerar resultados 

diferentes da função pulmonar em percentual do previsto, fazendo com que 

pudesse haver mudanças no estadiamento simplesmente pelo valor diferente de 

um determinado parâmetro. Que seja do nosso conhecimento, não há na 

literatura nenhum estudo que tenha avaliado esta mudança de gravidade em 

função da equação utilizada. 
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3. Objetivos 

 

Comparar os valores absolutos da CVF e VEF1 encontrados em uma 

população brasileira com mais de 40 anos de idade proveniente de uma amostra 

randomizada com os valores das equações Knudson et al. 42, Crapo et al.44, Roca 

et al.46, Pereira et al. 2007 27, Pereira et al. 1992 28, NHANES III caucasianos 47,  

Enright et al.48 e PLATINO 57. 

 

3.1 Objetivos secundários 

 

- Comparar os valores previstos da CVF e VEF1 encontrados na população 

em uma população brasileira randomizada, de acordo com a equação PLATINO 

57, usada como padrão de referência, com os valores das equações Knudson et 

al. 42, Crapo et al.44, Roca et al.46, Pereira et al. 2007 27, Pereira et al. 1992 28, 

NHANES III caucasianos 47  e Enright et al 48. 

 

- Avaliar a mudança de estádio da DPOC, tomando como baseada equação 

PLATINO, ao se utilizar as diferentes equações de referência selecionadas para o 

estudo. 
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4. Materiais e métodos 

 

4.1 Delineamento do estudo  

 

Este estudo foi baseado nos dados colhidos pelo Projeto PLATINO 

no ano de 2003, que teve como objetivo principal avaliar a prevalência e o 

impacto da DPOC nas áreas metropolitanas de cinco grandes cidades da América 

Latina. No presente estudo, somente a região metropolitana de São Paulo foi 

avaliada. O Projeto PLATINO foi um estudo transversal, de base populacional e o 

banco de dados está armazenado no Centro de Reabilitação Pulmonar da 

UNIFESP.  

 

4.2 Delineamento do estudo PLATINO 

 

4.2.1 Amostra-alvo e área  

 

A população-alvo incluiu adultos de 40 anos ou mais de idade, de 

ambos os sexos, que morassem na área urbana da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP). A amostragem foi realizada em múltiplos estágios e por cluster. 

Indivíduos com idade abaixo de 40 anos não foram incluídos porque a prevalência 

de DPOC nessa idade é baixa 57.  
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4.2.2 Critérios de inclusão e exclusão do estudo PLATINO  

 

4.2.2.1  Critérios de Inclusão 

 

- Idade superior a 40 anos 

- residir em área urbana  

4.2.2.2  Critérios gerais de exclusão 

 

- Pessoas institucionalizadas 

- Pessoas com doenças mentais 

 

4.2.2.3  Critérios específicos de exclusão  

 

- Cirurgias torácicas, abdominais ou oftalmológicas (descolamento de 

retina) nos últimos três meses.  

- Angina e/ou infarto agudo do miocárdio nos últimos três meses. 

- Pessoas com tuberculose atual (perguntou-se sobre tuberculose atual ou 

anteriormente tratada).  

- Pulso superior ao limite de 120 batimentos por minuto.  

- Gestantes (referida pela própria entrevistada após ser interrogada).  

- Infecção respiratória nas três semanas anteriores à entrevista (presença 

de tosse com catarro nas últimas três semanas). Caso o entrevistado tenha 

referido esta condição, a equipe retornava em data posterior para uma nova 

avaliação. Se o indivíduo não quisesse marcar para outro dia, questionava-se o 

último dia de infecção respiratória, e a espirometria era, então, realizada no 



22 

 

mesmo dia.  

 

Observações:  

- O uso de β-bloqueador não foi considerado critério de exclusão.  

- O entrevistado foi aconselhado a procurar um cardiologista se a pulsação 

estivesse acima de 120/minuto ou abaixo de 60/minuto.  

 

4.2.3 Recusa  

 

Um pequeno questionário com variáveis sócio-demográficas, fumo e 

condições gerais de saúde foi preenchido por todas as pessoas que se recusaram 

a participar do estudo.  

 

4.2.4 Amostragem  

 

Para obter amostras probabilísticas que fossem representativas, a 

seguinte abordagem foi proposta para o Projeto PLATINO:  

 

- A área metropolitana foi estratificada em municipalidade principal e 

cidades satélites. O número de setores selecionados foi proporcional à população 

desses dois estratos (42 setores censitários no município de São Paulo e 26, nos 

demais municípios).  

- Áreas rurais desses locais não foram incluídas no processo de 

amostragem.  
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- Setores censitários (ou unidades similares) foram listados em cada um 

dos dois estratos, e selecionados com probabilidade proporcional à população do 

setor censitário.  

- Em cada setor censitário foram sorteados aproximadamente 15 domicílios 

(selecionados a partir da amostra da Pesquisa Nacional de Amostras de 

Domicílios – PNAD - 2002). Para cada setor censitário selecionado, um mapa foi 

desenhado e os blocos ou unidades similares foram numerados. Um bloco foi 

aleatoriamente selecionado em cada setor. Dentro de cada bloco, uma esquina foi 

aleatoriamente selecionada. Movendo-se à volta do bloco no sentido horário, cada 

segunda casa foi visitada até o número necessário de domicílios serem atingidos. 

Uma folha de conglomerado foi preenchida com as informações sobre os 

ocupantes da casa (para conhecer a distribuição por idade e sexo).  

Todas as pessoas de 40 anos ou mais, morando na casa 

selecionada, foram convidadas a participar do estudo. Se mais do que uma 

pessoa dessa idade morasse naquele domicílio, todas seriam incluídas (a análise 

levou em conta esse fato).  

Para incluir 800 indivíduos na amostra, foi proposto que mil fossem 

contatados para participar, permitindo, assim, um percentual para perdas e 

recusas. Com uma média de 15 pessoas em cada setor, cerca de 68 setores 

seriam necessários. Na área metropolitana, o número de casas por setor foi 

calculado para permitir uma média de 15 adultos de 40 anos ou mais de idade. 

Este número foi obtido, dividindo 15 pelo produto da proporção da população total 

de 40 anos ou mais, e a média do número de pessoas, por domicílio.  
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4.2.5 O Questionário do Projeto PLATINO 

 

Informações a respeito dos sintomas respiratórios, tabagismo, 

realização prévia de espirometria, orientações prévias para cessação de 

tabagismo e vacinação contra influenza e o uso de medicações foram coletadas 

por meio de utilização do questionário padronizado do Projeto PLATINO, que se 

encontra no anexo 2. 

Cada questionário tinha um único número de sete dígitos, elaborado 

a partir do:  

- Número do centro (1 dígito);  

- Número do setor censitário (3 dígitos);  

- Número da casa do setor censitário (2 dígitos);  

- Número do entrevistado da casa (1 dígito).  

 

O bloco de identificação ainda incluía: data e hora da entrevista, 

nome do entrevistador, nome da pessoa (somente para o propósito de revisita – 

foi apagado das entradas de dados por razões de confidencialidade), endereço 

completo e instruções de como chegar à casa e telefone do entrevistado (se 

possível).  

O questionário utilizado foi composto por questões dos seguintes 

instrumentos de investigação: versão curta do questionário ATS-DLD58, ECRHS 

II (European Community Respiratory Survey II), Lung Health Study (LHS) e Short 

Form 12 (SF-12, para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde, que não é 

foco do presente estudo). As questões contidas no questionário foram testadas 

em, pelo menos, 20 entrevistas na região próxima ao Centro de Reabilitação 
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Pulmonar da Unifesp, onde se estabeleceu a central do estudo. A coordenação do 

estudo elaborou a versão final e revisada do questionário após o projeto piloto. 

Para assegurar a comparabilidade dos resultados, nenhuma alteração posterior 

no questionário foi permitida sem que o centro de coordenação autorizasse tais 

modificações. O banco de dados para a entrada dos questionários também foi 

preparado pelo centro de coordenação. Baseado nas respostas aos questionários 

era possível determinar os sintomas respiratórios, diagnósticos prévios de 

doenças pulmonares, história de exposição a fatores de risco para DPOC, 

solicitação de espirometrias previamente e tratamento da DPOC. 

 

4.2.5.1 Variáveis demográficas e fatores de risco analisados  

 

As variáveis e fatores de risco incluídos na investigação foram: 

- Sexo: variável dicotômica (masculino e feminino).  

- Idade: variável discreta (anos completos até a data da entrevista).  

- Estado civil: solteiro, casado (ou vivendo com um companheiro), viúvo e 

separado ou divorciado.  

- Grupo étnico: definido localmente e coletado de duas diferentes formas 

(autoclassificação e de acordo com a observação do entrevistador).  

- Ocupação: usada a classificação local; com particular ênfase para 

ocupações reconhecidas como importantes fatores de risco para DPOC.  

- Exposição ocupacional à poeira, pó, fumaça, gás ou produtos químicos: 

duração da exposição, intensidade do contato, freqüência do contato e tipo do 

estudo.  
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- História de fumo: quantidade, idade de início e interrupção, tipo de 

cigarro, outros tipos de fumo (cachimbo ou charuto).  

- Poluição intradomiciliar: exposição à fumaça de fogão, tipo de 

aquecimento e iluminação.  

- Medidas antropométricas: peso, altura, índice de massa corporal. 

 

4.2.6 Equipamento e técnicas  

 

As medidas incluíram espirometria e antropometria, já que 

informações sobre peso e altura foram necessárias para o cálculo da função 

pulmonar: 

- Balança: para medida do peso foram utilizadas balanças eletrônicas com 

precisão de 200g (modelo Tanita®). As pessoas foram pesadas sem sapatos e 

com roupas leves. O tipo e a quantidade de roupas foram anotados para posterior 

subtração. 

  - Estadiômetro: a altura foi mensurada com um estadiômetro portátil, com 

precisão de 0,1 cm (modelo Seca®), os indivíduos sem sapatos, com calcanhares 

encostados na extremidade inferior do estadiômetro e com suas cabeças retas 

abaixo da haste horizontal do estadiômetro tinham a sua altura medida.  

- Espirometria: a espirometria foi realizada no domicílio do entrevistado, com 

um equipamento ultrassônico, antes de o mesmo responder ao questionário e 

repetida 15 minutos após a utilização do broncodilatador (BD). Em situações 

especiais, pôde ser realizada em outro momento. Os procedimentos seguiram as 

normas da ATS 20. Os indivíduos realizaram o teste, sentados em uma cadeira, 
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para prevenção de queda, caso o entrevistado ficasse tonto ao realizar a 

manobra. O mesmo modelo de espirômetro portátil foi usado em todas as 

entrevistas (marca Easy One®; NDD; Medical Technologies) por apresentar as 

seguintes vantagens: custo acessível (aproximadamente 1800 USD), pequeno 

(cabe no bolso), com baterias (duas pilhas AA) e capacidade de memória (para 

armazenar ao menos 400 testes com gráficos). O espirômetro é capaz de 

armazenar os três melhores testes de cada fase da espirometria, conforme os 

critérios da ATS 20. Os dados inicialmente foram armazenados em um banco de 

dados tipo Access® (Windows) e exportados para outros programas de análise 

estatística. A transferência dos dados se deu por uma interface entre o 

espirômetro e o computador do estudo. Bocais descartáveis foram usados, mas 

descartados imediatamente após o uso no domicílio do entrevistado. A cada dia 

do estudo, os espirômetros tinham o volume e fluxos testados, com uma seringa 

de 3 litros de Jones (Jones Medical Instrument Company, Oak Brook, IL, USA).  

- Clipe no nariz foi usado em todos os entrevistados; perguntou-se, caso 

fizessem uso de BD, se o haviam realizado na hora anterior ao teste ou se haviam 

fumado algum cigarro na hora anterior ao exame (caso positivo, a espirometria 

deveria ser marcada para uma hora depois do último cigarro ou do último “puff” ou 

nebulização). Se não fosse possível, o teste era marcado para o outro dia. Os 

valores de referência para cálculo do percentual do previsto derivaram das 

equações de referência para a população brasileira 27, 28. As três melhores 

manobras (depois de até oito tentativas) eram registradas e o restante dos testes, 

rejeitados. Após cada teste, automaticamente o espirômetro provia a avaliação da 

qualidade das variáveis. O objetivo foi obter grau “A” de acordo com os critérios 

de aceitabilidade das manobras, nas quais os dois maiores valores de CVF e 
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VEF1 devem diferir menos de 150 mL, critério mais rigoroso que aquele 

preconizado pela ATS. Durante o período de coleta de dados, todos os resultados 

da espirometria foram enviados semanalmente ao México, usando transferência 

eletrônica de dados e avaliados pelo Grupo de Espirometria do Projeto PLATINO, 

coordenado pelo Dr. Rogelio Perez-Padilla. O grupo mexicano analisou a 

qualidade das espirometrias, realizando um relatório semanal com a avaliação de 

cada técnico, informado individualmente de seu desempenho e orientado, quando 

necessário. Concomitantemente, supervisores também checavam os resultados 

diários das espirometrias, incluindo análise das curvas fluxo-volume e volume-

tempo, orientando os entrevistadores, quando necessário.  

 

4.3 Composição da equipe por Centro, seleção e treinamento 

  

O Centro de Investigação incluiu o Investigador Principal (PI), 

coordenadores técnicos, um supervisor de dados, um digitador, uma secretária, 

dois supervisores e dezoito entrevistadores. 

A coordenação de investigação em São Paulo incluiu a presença de 

um pneumologista (Dr. José Roberto Jardim) e três co-investigadores (Fernanda 

W. Rosa, Aquiles Camelier e Oliver Nascimento), responsáveis pela preparação 

do protocolo no seu local, pelo envio do protocolo para o Comitê de Ética, pelo 

contato com as autoridades locais, por recrutar “staff” e supervisionar todos os 

aspectos do estudo.  

Os coordenadores técnicos foram três experientes epidemiologistas. 

Estas pessoas estiveram diretamente envolvidas com os entrevistadores e toda a 
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equipe de campo, sendo responsáveis por sua seleção e treinamento, além do 

controle do processo de amostragem no estudo de campo, controle de qualidade 

do estudo, supervisão geral e manejo. A Coordenadora Geral do Projeto foi a Dra. 

Ana Maria Menezes, da Universidade Federal de Pelotas, RS.  

O supervisor de dados foi um técnico em estatística, diretamente 

responsável pelo controle da entrada de dados, sua limpeza, processamento, 

edição e preparação dos arquivos para submetê-los ao centro de coordenação. 

Outros digitadores trabalharam sob a supervisão do supervisor dos dados. A 

secretária ficou responsável pela cópia, distribuição dos questionários, 

recolhimento dos mesmos e outras atividades relacionadas ao estudo.  

Dezoito trabalhadores de campo ou entrevistadores (todos os 

fisioterapeutas) foram selecionados. Todos tiveram dedicação exclusiva ao 

Projeto, por, pelo menos, 12 semanas. O treinamento levou de uma a duas 

semanas, consistindo em reuniões com o coordenador local do estudo e 

discussão do método e logística. Após essa etapa, questionários e procedimentos 

foram lidos, dramatizações supervisionadas foram realizadas e discussões diárias 

dos problemas e dúvidas que surgiram. Para as medidas de peso, altura e 

espirometria, um treinamento específico foi feito no Departamento de Nutrição da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), incluindo um 

curso teórico-prático de realização de espirometrias, sendo todos aprovados e 

certificados de acordo com as normas do The National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH). Ao final do treinamento, um entrevistador desistiu de 

participar do Projeto, saindo do estudo. Todos os outros permaneceram até o 

final. 

 



30 

 

4.4 Logística  

 

Estimou-se uma hora para realizar todas as tarefas com o 

entrevistado, sem considerar o tempo necessário para alcançar o setor e localizar 

as pessoas elegíveis nos domicílios. Por razões de segurança e logística, os 

entrevistadores trabalharam em pares.  

O local oficial do Projeto PLATINO em São Paulo foi o Centro de 

Reabilitação Pulmonar da Disciplina de Pneumologia da Unifesp/Lar Escola São 

Francisco, base para todas as operações do estudo.  

 

4.5 Folha de conglomerado  

 

Enquanto os entrevistadores aplicavam os questionários e faziam as 

medidas em um setor, cada um completou uma folha de conglomerado com os 

dados do número da casa, endereço completo, número de pessoas por casa, 

número de adultos de 40 anos ou mais e situação da pessoa elegível 

(entrevistada; recusa; não contatada depois de repetidas tentativas). No caso de 

não-resposta, os entrevistadores tentaram obter, pelo menos, informações 

básicas sobre dados demográficos (idade e sexo) e fumo.  

 

4.6 Controle de qualidade 

  

Várias medidas foram tomadas para garantir o controle de qualidade 

do estudo:  
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- Uso de instrumentos pré-testados, padronizados e manuais detalhados 

para os entrevistadores.  

- Tradução para o Português e back-translation dos questionários e de 

outras folhas de preenchimento.  

- Validação do questionário de qualidade de vida SF-12.  

- Seleção e avaliação cuidadosa dos entrevistadores.  

- Curso de técnicas de entrevista.  

- Treinamento envolvendo coordenadores, técnicos e entrevistadores para 

as medidas antropométricas e espirométricas, seguido por padronização e 

avaliação da variabilidade intra e interobservador.  

- Treinamento local pelo Coordenador Técnico responsável pelas medidas 

antropométricas (Escola de Saúde Pública / USP) e espirométricas, seguidas 

pelas sessões de padronização com avaliação da variabilidade intra e 

interobservador (sob supervisão de Rogelio Padilla, do México).  

- Sessões regulares de padronização (a cada duas semanas) durante todo 

o estudo.  

- Várias tentativas (não menos do que três) para entrevistar todas as 

pessoas a fim de diminuir o índice de recusas. 

- Repetição de 5% a 10% de todas as entrevistas e medidas pelo 

supervisor com uma versão curta do questionário, utilizando a estatística do 

Kappa para a confiabilidade interobservador.  

Entrada de dados, simultânea com estratégias, para checar 

amplitude e consistência da digitação.  
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4.7  Aspectos éticos e financiamento da pesquisa  

  

O projeto PLATINO e este estudo foram aprovados pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Anexo 1).  

O Projeto PLATINO foi financiado pela empresa Boehringer 

Ingelheim Internacional GmbH. O financiamento não teve papel no delineamento 

do estudo, coleta de dados, interpretação dos dados e relato dos resultados 

encontrados. Por decisão do Grupo Diretivo do Projeto PLATINO, o Investigador 

Principal e a Coordenadora do Projeto PLATINO têm livre acesso ao banco de 

dados. Co-investigadores têm livre acesso ao banco de dados e desenvolvimento 

de estudos de subanálise do Projeto PLATINO, após sua apresentação e 

concordância do Grupo Diretivo.  

O estudo acarretou um nível de risco semelhante àquele associado 

com exame médico de rotina. Solicitou-se a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes (anexo 3). A 

confidencialidade dos dados coletados foi garantida. Todos os entrevistados 

receberam por correio um relatório por escrito da espirometria, para levar a seu 

serviço médico.  

 

4.8  Comparação dos valores espirométricos em indivíduos 

saudáveis   

 

Este estudo teve por finalidade comparar os valores absolutos das 

CVF, VEF1 e relação VEF1/CVF de 178 indivíduos saudáveis, acima de 40 anos 

de idade, do Estudo PLATINO em São Paulo com os valores previstos de sete 
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equações, incluindo as três equações brasileiras de Pereira et al. 2007, Pereira et 

al.1992 e a equação derivada do estudo PLATINO das cinco cidades estudadas 

(Santiago, São Paulo, Caracas, Montevidéu e Cidade do México). 

A comparação foi realizada separadamente por sexos e os 

indivíduos saudáveis foram estratificados seguindo os seguintes critérios de 

inclusão e exclusão. 

Para esta comparação do VEF1 e CVF, foram subtraídos dos valores 

previstos por cada equação os valores absolutos obtidos de cada indivíduo. 

Obteve-se a média de diferença e o erro padrão como medidas de dispersão. 

Portanto, quanto menor a diferença entre o valor absoluto em nosso estudo e o 

valor previsto, melhor é a equação para a predição dos valores de referência.  

Foi considerado um bom ajuste quando a diferença foi ≤ 0,15 L. 

Sendo este limite selecionado a partir dos critérios de aceitabilidade das 

manobras espirométricas, nas quais os dois maiores valores de CVF e VEF1 

devem diferir ≤ 150 mL, critério preconizado pela ATS 20, 22. 

Utilizando a equação PLATINO como equação de referência, foi 

realizada a comparação entre os valores de percentuais do previstos pela 

equação PLATINO e os valores de percentuais do previsto pelas demais 

equações. O critério utilizado para a avaliação da variabilidade para o percentual 

do previsto foi ≤ 3% do previsto, o que é preconizado como critério de 

reprodutibilidade pela ATS para a variação entre as curvas no teste de 

espirometria 20, 22. Se a equação apresenta um comportamento adequado em 

relação à equação PLATINO, esta apresenta uma diferença ≤ 3% em relação a 

equação PLATINO.  
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4.8.1 Definição de indivíduo saudável 

 

4.8.1.1  Critérios de inclusão 

 

- Relação VEF1/CVF > 0,70 

- Sem diagnóstico de prévio de doenças respiratórias (asma, bronquite 

crônica, enfisema pulmonar, DPOC, tuberculose, câncer de pulmão e cirurgia 

pulmonar prévia); 

- Sem sintomas (tosse, expectoração, dispnéia e chiado); 

- Sem uso de medicações para distúrbios respiratórios; 

 

4.8.1.2  Critérios de exclusão 

 

- IMC > que 30Kg/m2  

- Indivíduos com manobra espirométrica não aceitáveis 

- Infarto agudo do miocárdio há menos de três meses 

- Frequência cardíaca > 120 batimento por minutos 

- Gravidez 

- Cirurgia torácica, abdominal, neurológica e ocular nos últimos três meses 

- Tabagismo atual ou pregresso (> 400 cigarros durante a vida) 

 

4.9 Avaliação do estadiamento da DPOC de acordo com as 

equações selecionadas para o estudo. 

 

 Foram avaliados 152 indivíduos com DPOC retirados do Estudo 
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PLATINO da amostra de São Paulo, estes foram classificados de acordo com os 

critérios do GOLD. Esta fase do estudo teve por finalidade avaliar a mudança do 

estadiamento da DPOC de acordo com as equações selecionadas para o estudo. 

O estadiamento foi classificado de acordo com a variável VEF1, em 

porcentagem do previsto. A equação PLATINO foi usada como referência para a 

comparação com as demais equações de referência. 

Foi realizada a estratificação deste pacientes de acordo com VEF1 

acima ou abaixo de 60% para avaliação do tratamento medicamentoso utilizado 

baseado no Estudo TORCH (Towards a revolution in COPD Health). 

 

4.9.1 Definição de paciente com DPOC 

 

4.9.1.1  Critérios de inclusão 

 

- Relação VEF1/CVF ≤ 0,70 

 

4.9.1.2  Critérios de exclusão 

 

- IMC > que 30Kg/m2  

- Indivíduos com manobra espirométrica não aceitáveis 

- Infarto agudo do miocárdio há menos de três meses 

- Frequência cardíaca > 120 batimento por minutos 

- Cirurgia torácica, abdominal, neurológica e ocular nos últimos três meses 
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4.10  Dados demográficos  

 

Os dados demográficos utilizados neste estudo foram: 

- Idade: variável numérica em anos.  

- Gênero: variável categórica dicotômica.  

- Estatura em metros 

- Peso em kilograma  

- Índice de massa corpórea (IMC): variável numérica expressa em Kg/m2 

- Capacidade vital forçada (CVF): variável numérica expressa em litros e 

em percentual do previsto.  

- Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF
1
): variável numérica 

expressa em litros e em percentual do previsto.  

- Relação VEF
1
/CVF: variável numérica expressa em valor absoluto.  

 

4.11  Equações de referência utilizadas: 

 

As equações utilizadas para a comparação foram selecionadas por 

serem as mais utilizadas a nível nacional e internacional e estão descritas nas 

tabelas 1, 2 e 3: 

-Knudson et al.42 

- Crapo et al.44 

- Roca et al.46 

- Pereira et al. 2007 27 
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- Pereira et al. 1992 28 

- NHANES III caucasianos 47 

- Enright et al.48 

- PLATINO 57 

 

 
Tabela 1- Equações de referência para CVF analisadas no estudo. 

 
Equação 

CVF(l) 

Feminino Masculino 

Knudson et al. 0,0444A- 0,0169I - 3,1947C      0,0844A - 0,0298I – 8,7818C 

Crapo et al. 0,049A – 0,0216I – 3,590C 0,0600A – 0,0214I – 4,650C 

Roca et al. 0,0454A – 0,0211I – 2,8253C 0,0678A – 0,0147I – 6,0548C 

Pereira et al. 2007 0,0441A – 0,0189I – 2,848C 0,0599A – 0,0213I – 0,0106P – 3,748C 

Pereira et al. 1992 0,0433A - 0,0164I - 2,967C 0,059A - 0,0229I - 4,569C 

NHANES III caucasiano* 0,00014815A2 - 0,01870I – 0,000382I2-0,3560C       0,00018642A2 - 0,00064I – 0,000269I2 - 0,1933C 

Enright et al.* 0,104A – 0,034I – 1,39C 0,110A -0,034I – 0,99C 

PLATINO 0,03834604A -0,02324661I –1,6469408C 0,06450317A – 0,02488509I – 5,1859524C 

A altura em cm, I idade em anos, P peso em kilograma, C constante. Na equação NHANES a altura e a idade são elevadas ao 
quadrado e na equação Enright et al. a  altura em polegadas (1 polegada igual a 2,54 cm) 

 

 

Tabela 2- Equações de referência para VEF1 analisadas no estudo. 

 
Equação 

         VEF1(l) 

Feminino Masculino 

Knudson et al.              0,03332A – 0,0190I – 1,8210C  0,0665A – 0,0292I – 6,5147C 

Crapo et al.           0,0342A - 0,0255I - 1,578C 0,0414 A - 0,0244 I - 2,190C 

Roca et al.   0,0317A – 0,025I – 1,2324C 0,0499A – 0,0211I – 3,837C 

Pereira et al. 2007  0,0314A – 0,0203I – 1,353C 0,0398A – 0,0257I – 0,0077P – 1,201C 

Pereira et al. 1992          0,0338A – 0,0210I – 1,782C 0,0473A – 0,0281I – 3,145C 

NHANES III caucasiano*  0,00011496A2 – 0,00361I -0,000194I2 + 0,4333C 0,00014098A2 – 0,01303I- 0,000172I2+0,5536C 

Enright et al. *  0,062A – 0,028I +0,12C 0,066A – 0,037I +1,05C 

PLATINO          0,02699089A– 0,02398873I- 0,51369779C 0,04116371A – 0,0291673I – 2,0483434C 

A altura em cm, I idade em anos, P peso em kilograma, C constante. Na equação NHANES a altura e a idade são elevadas ao 
quadrado e na equação Enright et al. a  altura em polegadas (1 polegada igual a 2,54 cm) 
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Tabela 3- Equações de referência para VEF1/CVF analisadas no estudo 

 
Equação 

                                        VEF1/CVF (%) 
 

      Feminino            Masculino 

Knudson et al.  86,6862 – 0,1050I 121,6777 – 0,1852A – 0,1896I 

Crapo et a.l -0,2020A – 0,252I +126,58C -0,1300A – 0,152I +110,49C 

Roca et al. -0,244I – 0,1126P +94,88C -0,1902I +85,58C 

Pereira et al. 2007 -0,140A – 0,158I + 111,5C -0,175A – 0,197I+ 120,3C 

Pereira 1992 et al.  Log (-0,1212I) + 4,8707C Log (-0,1198I)+ 4,854C 

NHANES III caucasiano  90,107C – 0,1563I 87,340C – 0,1382I 

PLATINO -0,10189407A – 0,21964744I +105,70909C -0,1 7104261 – 0,25567933I + 119,14759C 

A altura em cm, I idade em anos, P peso em kilograma, C constante. Na equação Enright et al. altura em polegadas (1 polegada 
igual a 2,54 cm) 

 
 

 

4.12  Análise estatística 

 

Os dados numéricos estão descritos em média e desvio padrão. As 

diferenças estão demonstradas em média, erro padrão e intervalo de confiança de 

95%. Foi utilizada análise de concordância pelo coeficiente de correlação 

intraclasse entre o valor medido e o esperado para cada equação de referência. 

Os valores de VEF1 e CVF estão demonstrados em litros e 

percentuais do previsto para cada equação de normalidade. Para análise 

estatística das diferenças entre os valores absolutos e o percentual do previsto de 

VEF1 e CVF, foi empregado o teste t de Student para amostras pareadas. A 

comparação de proporções de indivíduos abaixo do valor de normalidade foi 

realizada com o teste Qui-quadrado. Foi considerada diferença significante 

quando p< 0,05 
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Foi utilizado o programa Endnote versão 13 para gerenciamento das 

referências bibliográficas utilizadas no estudo. As referências bibliográficas 

seguem as orientações da revista Brazilian Journal of Medical and Biological 

Research. 
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5. Resultados 

 

5.1 Pessoas ou indivíduos saudáveis  

 

5.1.1 Características demográficas 

 

Dos indivíduos da amostra brasileira avaliados no estudo PLATINO, 

foram considerados saudáveis 178 indivíduos, os quais formaram uma parte da 

amostra utilizada para gerar a equação de referência do PLATINO 9, 10. Todos 

eram maiores de 40 anos de idade e não fumantes. Os dados demográficos dos 

indivíduos participantes do estudo estão demonstrados na Tabela 4. A amostra foi 

formada por 122 mulheres e 56 homens. A média de idade foi de 53,6 anos entre 

os homens e de 57,8 anos entre as mulheres. Como esperado, os valores de 

peso, altura, VEF1 e CVF foram maiores entre os homens (tabela 4). A média da 

relação VEF1/CVF foi semelhante entre os dois grupos, com média de 0,77. 

Houve predomínio da raça branca em ambos os sexos (Tabela 5). 

 
Tabela 4- Características demográficas dos indivíduos saudáveis. 
Variáveis Masculino (n=56) Feminino (n=122) 

Idade (anos) 53,6 (±11) 57,8 (±11) 

Altura (metros) 1,67 (±0,1) 1,54 (±0,1) 

Peso (Kg) 69,6 (±10) 59,8 (±8,8) 

CVF (litros) 4,42 (±0,9) 2,91 (±0,7) 

VEF1 (litros) 3,40 (±0,7) 2,25 (±0,6) 

VEF1/CVF 0,77 (±0,1) 0,77 (±0,1) 

- dados apresentados em média e desvio padrão 

 

 



41 

 

 
Tabela 5- Características étnicas. 

 
Etnia 

Total (178) Masculino (56) Feminino (122) 

Branca 98 (55%) 28 (50%) 70 (57%) 

Negra 22 (12%) 8 (14%) 14(12%) 

Amarela 9 (5%) 2 (4%) 7 (6%) 

Parda 48 (27%) 17 (30%) 31 (25%) 

Indígena 1(1%) 1 (2%) 0 (0%) 

- dados apresentados em número e porcentagem 

 

 

 

5.1.2 Comparação dos valores da amostra de indivíduos 

saudáveis com equações preditoras 

 

A diferença entre os valores absolutos e os valores esperados pelas 

equações variou consideravelmente, tanto para VEF1 quanto para CVF (Tabelas 

6, 7, 8, figuras 1, 2, 3 e 4). Algumas equações superestimaram, isto é, 

apresentaram valores maiores do que o absoluto, com diferença maior que 0,15 

L, e outras subestimaram, isto é, os valores das equações eram menores que os 

absolutos, também com variação maior que 0,15 L (Tabelas 6, 7 e 8).  
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Tabela 6- Diferença entre os valores previstos, em litro, da CVF e VEF1 para cada equação e os 
valores absolutos para ambos os sexos. 

Equações preditoras (N)* 
 

CVF(l) 

 

CVF CCI 

 

VEF1(l) 

 

VEF1 CCI 

Knudson  et al.( 177 ) -0,35 + 0,04* 0,85 [0,80 – 0,89] -0,13 + 0,03 0,86 [0,69 – 0,82] 

Crapo et al.(176) -0,17 + 0,04* 0,89 [0,85 – 0,92] -0,006 + 0,03 0,89 [0,86 – 0,92] 

Roca et al.(151) 0,07 + 0,06 0,89 [0,84 – 0,92] 0,07+ 0,49 0,89 [0,85 – 0,92] 

Pereira et al. 2007(176)     -0,03 + 0,04 0,88 [0,85 – 0,92] 0,09 + 0,45 0,88 [0,84 – 0,91] 

Pereira et al. 1992(167) -0,20 + 0,04* 0,87 [0,83 – 0,91] -0,05 + 0,45 0,89 [0,85 – 0,92] 

NHANES III caucasiano (172) 0,08 + 0,04 0,89 [0,86 – 0,92] 0,01 + 0,46 0,88 [0,85 – 0,91] 

Enright  et al.(43) 0,10 + 0,08 0,88 [0,84 – 0,91] 0,04 + 0,35 0,88 [0,85 – 0,91] 

PLATINO(178) -0,03 + 0,04 0,88 [0,77 – 0,87] -0,02 + 0,46 0,88 [0,84 – 0,91] 

*N número de indivíduos avaliados em cada equação. * média e erro padrão; CCI coeficiente de correlação intraclase. A média das 
diferenças de CVF e VEF1 foram obtidas subtraindo-se os valores previstos pelas equações dos valores absolutos, expressos em 
litros. Valor positivo: valor da equação maior que o valor absoluto; valor negativo: valor da equação menor que o valor absoluto.  

 
 
 

 

Tabela 7- Diferença entre os valores previstos, em litro, da CVF e VEF1 para cada equação e 
os valores absolutos para o sexo masculino. 

Equações preditoras (N)* 
Sexo masculino 

CVF(l) CVF CCI VEF1(l) VEF1 CCI 

Knudson  et al.(55) -0,66 + 0,09* 0,78 [0,63 – 0,87] -0,34 + 0,07* 0,78 [0,62 – 0,87] 

Crapo et al.(55) -0,17 + 0,08* 0,73 [0,55 – 0,84] 0,03 + 0,07 0,73 [0,54 – 0,84] 

Roca et al.(50) 0,07 + 0,09 0,70 [0,48 – 0,83] 0,08+ 0,07 0,68 [0,44 – 0,82] 

Pereira et al. 2007(55) -0,02 + 0,08 0,70 [0,50 – 0,82] 0,15+ 0,07 0,72 [0,52 – 0,83] 

Pereira et al. 1992(54) -0,33 + 0,08* 0,73 [0,54 – 0,84] -0,12 + 0,07 0,75 [0,58 – 0,85] 

NHANES III caucasiano(55)  0,16 + 0,08* 0,75 [0,57 – 0,85] -0,08+ 0,07 0,76 [0,59 – 0,86] 

Enright  et al.(8) 0,12 + 0,16 0,68 [0,46 – 0,81] 0,07 + 0,13 0,70 [0,49 – 0,82] 

PLATINO(56) -0,14 + 0,08 0,75 [0,58 – 0,85] -0,11 + 0,07 0,75 [0,58 – 0,85] 

*N número de indivíduos avaliados em cada equação *media e erro padrão; CCI coeficiente de correlação intraclase. A média das 
diferenças de CVF e VEF1 foram obtidas subtraindo-se os valores previstos pelas equações dos valores absolutos, expressos em 
litros.Valor positivo: valor da equação maior que o valor absoluto; valor negativo: valor da equação menor que o valor absoluto. 
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Tabela 8- Diferença entre os valores previstos, em litro, da CVF e VEF1 para cada equação e 
os valores absolutos para o sexo feminino. 

Equações preditoras (N) * 
Sexo feminino 

CVF(l) CVF CCI VEF1(l) VEF1 CCI 

Knudson  et al.(122) -0,21 + 0,05* 0,68 [0,55 – 0,78] -0,04 + 0,03 0,74 [0,63 – 0,82] 

Crapo et al.(121) -0,17 + 0,05* 0,72 [0,60 – 0,80] -0,02 + 0,03 0,77 [0,67 – 0,84] 

Roca et al.(101)  0,07 + 0,05 0,68 [0,52 – 0,78] 0,06+ 0,04 0,74 [0,61 – 0,82] 

Pereira et al. 2007(121) -0,04 + 0,05 0,71 [0,58 – 0,79] 0,06+ 0,03 0,75 [0,65 – 0,83] 

Pereira et al. 1992(113) -0,14 + 0,05 0,69 [0,50 – 0,78] -0,02 + 0,03 0,76 [0,67 – 0,83] 

NHANES III caucasiano(117)   0,04 + 0,05 0,72 [0,60 – 0,81] 0,06 + 0,03 0,78 [0,69 – 0,85] 

Enright  et al.(35) -0,15 + 0,09 0,73 [0,61 – 0,81] -0,07 + 0,07 0,76 [0,65 – 0,83] 

PLATINO(122)  0,02 + 0,05 0,70 [0,57 – 0,79] 0,01 + 0,03 0,75 [0,65 – 0,83] 

*N número de indivíduos avaliados em cada equação, *media e erro padrão; CCI coeficiente de correlação intraclasse. A média 
das diferenças de CVF e VEF1 foram obtidas subtraindo-se os valores previstos pelas equações dos valores absolutos, expressos 
em litros.Valor positivo: valor da equação maior que o valor absoluto; valor negativo: valor da equação menor que o valor absoluto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



44 

 

 
 

 
 

 
 



45 

 

 
 
 

 

 

 

 

Se levarmos em consideração a variação de 0,15 L para as quatro 

variáveis, CVF masculino, CVF feminino, VEF1 masculino e VEF1 feminino, 

podemos dizer que as equações que apresentaram menor variação em relação 

aos valores absolutos, tanto para CVF quanto para VEF1 em ambos os sexos, 

foram equação Roca et al., Pereira et al. 2007, Enright et al. e PLATINO que 

apresentaram variação dentro do limite nas quatro variáveis (Tabela 6, 7, 8, figura 

1, figura 2, figura 3 e 4). A equação Knudson et al. apresentou uma grande 

variação em três das quatro variáveis, exceto para VEF1 feminino; e em todas as 

vezes a equação subestimou o valor absoluto (Tabela 6, 7, 8, figura 1,figura 2, 
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figura 3 e 4).  

Foi realizada a avaliação do comportamento da variabilidade das 

equações em relação ao valor absoluto da CVF e VEF1 para ambos os sexos. 

Quanto à CVF, as equações que apresentaram menor variação em valores 

absolutos foram Roca et al., Pereira et al. 2007, Enright et al. e PLATINO. Entre 

12,7% e 20% dos homens, os valores da CVF estão dentro da faixa de variação 

aceita de >- 0,15L a < 0,15L; ao passo que esta proporção de mulheres foi menor, 

estando estes valores de 20% a 27,3% dentro da faixa de variação aceita de >- 

0,15L a < 0,15L (Tabela 9 e 10). Quanto ao VEF1, a porcentagem de homens 

dentro da faixa de variação aceita de >- 0,15L a > 0,15L foi de 10% e 25% e para 

as mulheres, entre 30,3% e 35%.  A equação que apresentou a maior variação 

nos quatro parâmetros, CVF masculino e feminino, VEF1 feminino e masculino, foi 

a de Knudson et al. que mostrou que 98,2% dos homens e 79,5% das mulheres 

estão fora do limite de variação aceita > - 0,15L ou <0,15L , da CVF, isto é, com 

diferença maior que  0,15 L acima ou abaixo do valor previsto; o mesmo ocorreu 

para  VEF1, em que 83,7% dos homens e 70,5% das mulheres se situam fora da 

faixa de variação normal (Tabela 9 e 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Tabela 9- Comportamento da variação das equações em relação ao valor absoluto para CVF 
para a população masculina e feminina em porcentagem. 

Equação 
Variação aceita  

>-0,15L a < 0,15L 

Diferença 

          > - 0,15L 

Diferença 

> 0,15L 

 Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Knudson et al. 7,3% 20,5% 76,4% 54,9% 16,4% 24,6% 

Crapo et al. 16,4% 23,1% 52,7% 52,1% 30,9% 24,8% 

Roca et al. 14,0% 26,7% 42,0% 31,7% 44,0% 41,6% 

Pereira et al. 2007 12,7% 27,3% 45,5% 37,2% 41,8% 35,5% 

Pereira et al. 1992 18,5% 23,2% 58,4% 50,0% 24,1% 26,8% 

NHANES III caucasiano 14,5% 20,5% 36,4% 35,9% 49,1% 43,6% 

Enright et al. 20,0% 20,0% 34,5% 26,7% 45,5% 53,3% 

PLATINO 14,3% 25,4% 51,8% 34,4% 33,9% 40,2% 

 
 
 

Tabela 10- Comportamento da variação das equações em relação ao valor absoluto para VEF1 
para a população masculina e feminina em porcentagem. 

Equação 
Variação aceita 

>-0,15L a <0,15L 

Diferença 

 > - 0,15 L 

Diferença 

 > 0,15 L 

 Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Knudson et al. 16,4% 29,5% 65,5% 40,2% 18,2% 30,3% 

Crapo et al. 10,9% 28,9% 43,6% 38% 45,5% 33,1% 

Roca et al. 10,0% 35,0% 42,0% 25,0% 48,0% 40,0% 

Pereira et al. 2007 14,5% 31,4% 32,7% 25,6% 52,7% 43,0% 

Pereira et al. 1992 22,2% 26,5% 50,0% 40,7% 27,8% 32,7% 

NHANES III caucasiano 16,4% 32,5% 52,7% 26,5% 30,9% 41,0% 

Enright et al. 18,2% 34,7% 38,2% 23,1% 43,6% 42,1% 

PLATINO 25,0% 30,3% 48,2% 33,6% 26,8% 36,1% 
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5.1.3  Comparação dos valores previstos pela equação PLATINO 

e as demais equações preditoras  

  

Elegendo a equação do PLATINO como referência por ser a única 

equação com população brasileira randomizada, os resultados para as diferenças 

da CVF, VEF1 e relação VEF1/CVF foram calculados subtraindo-se os valores do 

percentual do previsto calculado a partir das equações selecionadas para este 

estudo dos valores do percentual do previsto pela equação do PLATINO 9, 10. 

Os valores previstos pelas equações foram obtidos de acordo com o 

sexo, altura e idade. O critério utilizado para a avaliação da variabilidade do 

percentual do previsto foi ≤ 3%, o que é aceito pela ATS para a variação entre as 

curvas do teste de espirometria 20, 22. Levando-se em consideração esta variação 

para as quatro variáveis, CVF masculino e feminino e VEF1 masculino e feminino 

(Tabelas 11, 12 e 13), nenhuma equação apresentou comportamento adequado, 

isto é, todas apresentaram diferença media maior ou menor que 3% em alguma 

das variáveis em relação à equação PLATINO. A equação NHANES III 

caucasianos foi a que apresentou menor variabilidade, estando adequadas em 

três variáveis, exceto na CVF masculino.  

As demais equações apresentaram diferença maior que esta 

variação em, pelo menos, duas variáveis; a equação Knudson et al. superestimou 

três das quatro variáveis em relação ao PLATINO, exceto para VEF1 feminino.    
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Tabela 11 - Diferença entre valores do percentual do previsto pelas equações e o percentual 
do previsto pelo PLATINO para CVF (%) nas amostras masculina e feminina.    

Equações 
preditoras 

CVF (%) Masculina CVF (%) Feminina 

Média ±SD IC 95% Média ±SD IC 95% 

Knudson  et al. 16,2±9,3* 13,6 a 18,7 9,1±3,1* 8,5 a 9,6 

Crapo et al. 0,6±1,3 0,2 a 0,9 7,1±3,8* 6,4 a 7,8 

Roca et al. -4,6±2,0* -5,2 0 -4,0 -0,8±1,4 -1,1 a -0,5 

Pereira et al. 2007 -3,1±3,6* -4,1 a -2,1 2,0±2,0 1,7 a 2,4 

Pereira et al. 1992 4,9±0,9* 4,6 a 5,1 5,5±2,8* 5,5 a 6,4 

NHANES III caucasiano  -7,0±1,8* -7,5 a -6,5 -0,1±3,2 -0,7 a -0,4 

Enright  et al. -5,5±4,8* -7,5 a -5,6 -1,5±3,7 -4,5 a -2,9 

Percentual do previsto pelas equações - percentual do previsto pelo PLATINO : se resultado positivo, valor previsto pela equação 
maior que o previsto pelo PLATINO; se resultado negativo, valor previsto pela equação menor que o PLATINO. 
 

 
 
Tabela 12- Diferença entre valores do percentual do previsto pelas equações e o percentual do 
previsto pelo PLATINO para VEF1 (%) nas amostras masculina e feminina.    

Equações Preditoras 
VEF1(%) Masculino VEF1 (%) Feminino 

Média ±SD IC 95% Média ± SD IC 95% 

Knudson et al. 9,3±9,0* 6,9 a 11,8 2,6±3,7 1,9 a 3,2 

Crapo et al. -4,7±2,3* -5,4 a -4,1 2,1±3,2 1,5 a 2,7 

Roca et al. -5,6±2,6* -6,4 a -4,9 -0,8±1,7 -1,2 a -0,5 

Pereira et al. 2007 -8,0±3,8* -9,0 a -7,0 -2,5±2,5 -2,1 a -3,0 

Pereira et al. 1992 0,6±1,4 0,1 a 0,9 2,2±2,3 1,7 a 2,5 

NHANES III caucasiano -0,4±2,3 -1,0 a -0,2 -0,9±3,6 -1,6 a -0,3 

Enright et al. -4,8±3,6* -7,3 a -5,3 -0,5±1,8 -1,1 a 0,2 

Percentual previsto pelas equações - percentual previsto pelo PLATINO: se resultado positivo, valor previsto pela equação maior 
que o PLATINO; se resultado negativo, valor previsto pela equação menor que o PLATINO. 

 

Quanto à porcentagem de indivíduos dentro da variabilidade aceita de ≤ 

3% do previsto preconizada pela ATS, observamos que as equações 

apresentaram uma grande variação na porcentagem de fora do limite de variação 
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aceita > - 3% a < 3% em relação ao PLATINO para CVF, variando desde 100% a 

1,8%. O mesmo ocorreu com o VEF1 estando fora do limite de variação aceita > - 

3% a < 3% de 87,3% até 11% dos indivíduos (Tabela 13 e 14).  

 

Tabela 13- Comportamento da variação das equações em percentual do previsto em relação 
ao percentual do previsto pelo PLATINO para CVF para a população masculina e feminina em 
porcentagem. 

Equação 
Variação aceita de  

>-3% a <3% 

Diferença 

> - 3% 

Diferença 

 > 3% 

 Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Knudson et al. 1,9% 1,6% 0% 0% 98,1% 98,4% 

Crapo et al. 98,2% 10,9% 1,8% 0% 0% 89,1% 

Roca et al. 26,0% 92,8% 74,0% 7,2% 0% 0% 

Pereira et al. 2007 48,1% 73,7% 46,3% 0,8% 5,6% 25,4% 

Pereira et al. 1992 3,7% 9,8% 0% 0% 96,3% 90,2% 

NHANES III caucasiano 0% 74,1% 100% 12,1% 0% 13,8% 

Enright et al. 14,8% 26,9% 85,2% 64,7% 0% 8,4% 

 
 
Tabela 14- Comportamento da variação das equações em percentual do previsto relação ao 
percentual do previsto do PLATINO para VEF1 para a população masculina e feminina em 
porcentagem. 

Equação 
Variação aceita de  

> - 3% a < 3% 

Diferença  

> - 3% 

Diferença 

> 3% 

 Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Knudson et al. 23,6% 44,1% 3,6% 7,6% 72,7% 48,3% 

Crapo et al. 20,4% 67,5% 79,6% 0,8% 0% 31,7% 

Roca et al. 14,3% 89% 85,7% 10% 0% 1% 

Pereira et al. 2007 12,7% 68,3% 87,3% 31,7% 0% 0% 

Pereira et al. 1992 92,6% 68,6% 0% 0,9% 7,4% 30,4% 

NHANES III caucasiano 85,2% 63,2% 5,6% 25,4% 9,3% 11,4% 

Enright et al. 16,4% 58,1% 83,6% 41% 0% 0,9% 
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Em relação a VEF1/CVF, aplicando-se o mesmo critério de ≥ 3% de 

variabilidade como anormalidade, acima ou abaixo do valor da equação 

PLATINO, as equações Crapo et al, Roca et al. e NHANES III  caucasianos não 

apresentaram variabilidade maior ou menor que 3% para ambos os sexos, em 

nenhuma das variáveis (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Diferença entre valores do percentual do previsto pelas equações e o percentual 
do previsto pelo PLATINO para VEF1/CVF (%) nas amostras masculinas e femininas.    

 

Equações preditoras 
VEF1/CVF (%) Masculino VEF1/CVF (%) Feminino 

Média ±SD IC 95% Média ±SD IC 95% 

Knudson et al. -5,1±1,8*  -5,6 a -4,6 -4,7±3,9*  -5,4 a -4,0 

Crapo et al.  0,3±6,6  1,4 a 2,1 -2,4±9,5  -4,2 a -0,6 

Roca et al. 2,0±1,6  1,5 a 2,4 2,7±1,2  2,5 a 2,9 

Pereira et al. 2007 -4,5±1,7*  -4,8 a 4,2 -4,3±1,1*  -4,5 a -4,1 

Pereira et al. 1992 -3,6±1,7*  -4,1 a -3,1 -3,2±0,9* -3,3 a -3,0 

NHANES III caucasiano -0,2±1,5  -0,6 a -0,2 -1,5±0,8 -1,7 a -1,4 

Percentual do previsto pelas equações – o percentual do previsto pelo PLATINO: se resultado positivo, valor previsto pela equação 
maior que o previsto pelo PLATINO; se resultado negativo, valor previsto pela equação menor que o previsto pelo PLATINO. 

 

A avaliação da diferença da relação VEF1/CVF em percentual do 

previsto em relação a equação PLATINO para a população masculina e feminina 

mostrou uma grande variação, com valores fora da faixa de  variação aceita de > -

3% a < 3% de 98,2% ate 7,1% (Tabela 16). 
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Tabela 16- Comportamento da variação das equações em percentual do previsto relação ao 
percentual do previsto do PLATINO para VEF1/CVF para a população masculina e feminina em 
porcentagem. 

Equação 
Variação aceita 

>-3% a < 3% 

Diferença 

 > - 3% 

Diferença 

> 3% 

 Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Knudson et al. 14,5% 25,6% 85,5% 69,4% 0% 5,0% 

Crapo et al. 38,9% 35,8% 33,3% 43,1% 27,8% 21,1% 

Roca et al. 76% 60,2% 0% 0% 24,0% 39,8% 

Pereira et al. 2007 1,8% 12,9% 98,2% 87,1% 0% 0% 

Pereira et al. 1992 42,3% 44,0% 57,7,5% 59,6% 0% 0% 

NHANES III caucasiano 96,3% 94,8% 1,9% 5,2% 1,9% 0% 

 

5.2 População portadora de DPOC 

 

5.2.1 Dados demográficos 

 

Dos 963 indivíduos da amostra brasileira do PLATINO, 152 

indivíduos eram portadores de DPOC, segundo o GOLD. Os dados demográficos 

estão apresentados na Tabela 17. A amostra era formada por 75 indivíduos do 

sexo feminino e 77 do sexo masculino. A média da idade foi semelhante, 60,5± 

12,2 anos e 60,5± 12,8 anos, respectivamente, para o sexo feminino e masculino. 

Quanto à altura, os homens eram mais altos, com média de 166,2±7,6 cm e as 

mulheres com 153,4±6,7 cm; os homens também eram mais pesados, com 

70,7±18,0 Kg e as mulheres com 63,5±16,4 Kg. Como esperado, os homens 

tiveram VEF1 (2,3± 0,7 l) e CVF (3,8± 1,0 l) maiores que os das mulheres, VEF1 

(1,7 ±0,6 l), e CVF (2,6 ±08 l) em valores absolutos.  
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Quanto à relação VEF1/CVF, a média da amostra geral em % do 

previsto foi 63,8±10,8% e não difere entre o sexo masculino (60,5±10,9%) e 

feminino (67,0±9,9%). Os homens tinham uma carga tabagística maior que as 

mulheres, com 16,2± 26,8 anos/maço e 1,4±4,2 anos/maço, respectivamente. 

 

Tabela 17- Dados demográficos dos indivíduos portadores de DPOC. 

Variáveis 

   

Geral (n=152) Feminino (n=75) Masculino (n=77) 

Idade 60,5±12,2 60,5±12,8 60,4±11,6 

Altura(cm) 159,9±9,6 153,4±6,7 166,2±7,6 

Peso(kg) 67, 2±17,5 63,5±16,4 70,7±18,0 

VEF1(l) 2,0±0,7 1,7±0,6 2,3±0,7 

CVF(l) 3,2±1,1 2,6±0,8 3,8±1,0 

VEF1/CVF(%) 63,8±10,8 67,0±9,9 60,5±10,9 

IMC(Kg/m
2
) 26,1±5,9 26,9±6,6 25,4±5,2 

Tabagismo(anos/maço) 8,9±20,6 1,4±4,2 16,2±26,8 

- dados apresentados em média e desvio-padrão 

 

5.3  Estadiamento da DPOC pelas equações selecionadas. 

 

Tendo como referência a equação PLATINO, foi realizado o 

estadiamento pelo VEF1 em 152 pacientes portadores de DPOC e comparado 

com o estadiamento pela aplicação das demais equações selecionadas. Foi 

observado alteração de estádio em 45 pacientes (29,6% dos pacientes). Em 22 

pacientes houve melhora da gravidade da doença e em 23 pacientes a gravidade 

da doença aumentou. A equação que apresentou maior número de alterações foi 

a Knudson et al. que, na maioria das vezes, diminuiu a gravidade da doença e a 
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equação que apresentou menor número de alterações foi Enright et al. seguida 

pela Pereira et al. 1992 (Tabela 18). 

 

Tabela 18- Alterações no estadiamento da DPOC pelo VEF1 em porcentagem do previsto. 
 

Equações 
Total Menor gravidade Maior gravidade 

Knudson et al. 21 19 2 

Crapo et al. 13 5 8 

Roca et al.  13 1 12 

Pereira et al. 2007 16 0 16 

Pereira et al. 1992 7 6 1 

NHANES III caucasianos 12 2 10 

Enright et al. 5 1 4 

 

 

5.3.1 - Comparação quanto à gravidade baseada no VEF1 de 60% 

para pacientes com DPOC 

 

Utilizando a equação PLATINO como referência e baseado no 

estudo TORCH, o qual sugere o uso de corticóide em pacientes com VEF1 < 60% 

do previsto, foram avaliados os 152 pacientes portadores de DPOC. Quando 

comparados os valores dos pacientes, observamos que 12 pacientes 

apresentaram alterações, ora diminuindo o valor abaixo de 60%, ora acima de 

60%. Destes, nove pacientes aumentaram o valor do VEF1 para acima de 60% e 

três passaram a ter valor abaixo de 60%. A equação que apresentou maior 

número de alterações foi a Pereira et al. 2007 (sete vezes) e as equações que 

apresentaram menor número de alterações foram Pereira et al. 1992(uma) e 

NHANES III caucasiano (uma) (Tabela 19). 
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Tabela 19- Mudança da gravidade dos pacientes com DPOC baseada no VEF1 tendo 60% do 
previsto calculado pela equação do PLATINO como valor para o uso ou não de corticóide 
inalatório (Estudo TORCH). 

 
Equações 
 

Total < =60% >60% 

Knudson et al. 4 1 3 

Crapo et al. 6 5 1 

Roca et al.  4 4 0 

Pereira et al. 2007 7 7 0 

Pereira et al. 1992 1 0 1 

NHANES III caucasianos 1 1 0 

Enright et al. 3 3 0 
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6. Discussão 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar algumas 

equações de normalidade de espirometria para uma amostra populacional 

brasileira randomizada. Dos resultados encontrados, os achados mais 

importantes foram: grande variabilidade entre as equações e mudança no 

estadiamento da DPOC. 

Diversas equações para valores de referência já foram publicadas 

mundialmente nas últimas décadas. Estes valores previstos podem variar entre os 

indivíduos e entre as populações. Desta forma, estas variações entre as 

equações podem gerar erros de interpretação, o que pode levar a conseqüências 

importantes do ponto de vista clínico, laboratorial, científico e epidemiológico. As 

equações de referência são originadas com a contribuição de diversas variáveis; 

para a maioria delas, as que mais contribuem são a idade e a estatura, porém, 

algumas ainda utilizam o peso como fator de contribuição, principalmente para a 

faixa etária mais baixa. De um modo geral, os valores destas variáveis diferem 

entre as equações devido à população selecionada, os equipamentos utilizados, 

as condições ambientais e os modelos estatísticos selecionados. 

O presente estudo foi divido em duas partes com a finalidade de 

avaliar o comportamento das equações de referência na população saudável e 

nos pacientes portadores da DPOC da amostra brasileira do estudo PLATINO. 

Este estudo avaliou indivíduos provenientes de uma amostra representativa dos 

habitantes da área metropolitana de São Paulo e foi realizado com procedimentos 

e padrões internacionais com alto controle de qualidade 11. De um modo geral 
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observamos uma grande variabilidade entre os valores previstos derivados das 

várias equações, algumas predizem valores mais baixos e outros valores mais 

altos do que os valores absolutos obtidos pela espirometria. Estas variações 

podem levar a erros de diagnósticos com a geração de falsos positivos ou 

negativos e podem interferir em decisões médicas. Algumas equações 

apresentaram erros mais discretos, afetando apenas uma faixa etária, uma 

determinada estatura ou mesmo um gênero.  A nossa população foi estratificada 

por gênero e filtrada de acordo com a idade e altura e aplicada às equações 

selecionadas para o estudo. As equações foram selecionadas por serem as mais 

utilizadas no Brasil. 

 

6.1  Comparação dos indivíduos saudáveis quanto às equações 

preditoras 

 

Quando analisamos na população saudável a diferença entre o valor 

previsto de cada uma das equações e o valor absoluto obtido pela espirometria, 

pudemos determinar se a equação apresenta uma variação dentro do esperado 

ou se, pelo contrário, esta prediz um valor anormalmente maior ou menor em 

relação ao valor absoluto. Existe sempre uma variabilidade esperada entre as 

equações, pois elas foram originadas de diferentes populações, com 

características diferentes, como altura, peso, idade e características étnicas entre 

outras. É definido que uma equação tem uma pequena variabilidade quando a 

diferença entre o seu valor previsto e o valor absoluto resulta em menos de 0,15 L 

para as variáveis CVF e VEF1 
22. Se levarmos em conta estas duas variáveis para 

ambos os sexos, há um total de quatro variáveis. Desta forma, as equações com 



58 

 

menor variação foram Roca et al., Pereira et al. 2007, Enright et al. e PLATINO, 

que apresentaram  variação ≤ 0,15 L em todas as quatro variáveis. A equação 

Roca et al. foi a que apresentou comportamento mais regular em relação as 

diferenças médias em relação ao valor absoluto tanto para CVF quanto para VEF1 

em ambos os sexos. Para CVF, tanto para a amostra masculina quanto para a 

feminina, a variação foi 70 mL a menos que o valor absoluto, com CCI de 0,70 e 

0,68, respectivamente; para VEF1, a diferença média foi 80 mL a mais para os 

homens e 60 mL a mais para as mulheres, com CCI de 0,68 e 0,75, 

respectivamente. Esses valores, com comportamento tão regular, provavelmente 

podem ser explicado pela homogeneidade dos indivíduos do estudo Roca et al., 

realizado com  1044 voluntários, com idade entre 15 a 75 anos da cidade de 

Barcelona e  não fumantes, ao contrário de alguns estudos que incluem 

indivíduos fumantes como o NHANES III caucasiano 45. Além disso, a equação foi 

desenvolvida com um número grande de indivíduos, 533 homens e 511 mulheres, 

constituindo uma população muito homogênea. Em acréscimo, sua população era 

muito similar com a população deste estudo nas características demográficas 

como altura, peso, CVF e VEF1, diferindo apenas na média de idade com uma 

população em média mais nova 45. Apesar de Roca et al. terem utilizado quatro  

espirômetros de marcas diferentes, eles tiveram o cuidado de comparar os 

resultados obtidos e não foi identificada diferença significativa entre eles 45. 

Apesar de já haver uma equação para população brasileira, desde 

1992 desenvolvida por Pereira et al., uma outra equação foi elaborada pelo 

mesmo grupo de autores em 2007, pois os valores de referência na equação de 

1992 haviam sidos desenvolvidos com o uso de um espirometro de fole, que não 

é mais utilizado, sendo substituídos por espirometros á fluxo 27. A equação de 
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2007 foi realizada com dados obtidos de programa Respire e Viva em 2004, 

juntamente com SBPT, para a detecção de DPOC em oito cidades brasileiras 

(Santos, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo 

Horizonte e Recife), onde os indivíduos compareciam voluntariamente, através de 

uma divulgação por diversos tipos de mídia 27. Apesar de apresentar um número 

reduzido de indivíduos, 643, sendo 373 mulheres e 270 homens e ser realizada 

com voluntários que procuraram uma campanha para a realização de diagnostico 

de DPOC, a equação apresentou um bom comportamento em relação aos valores 

absolutos para as quatro variáveis, com diferenças médias de 20 mL a menos 

para CVF masculina (CCI de 0,70) e 40 mL a menos para CVF feminino (CCI de 

0,71); para o VEF1 masculino a diferença apresentou-se um pouco maior, mas 

ainda dentro do limite preconizado pela ATS, com 150 mL a mais (0,72 CCI) e 

para o VEF1 feminino 60 ml em média a mais que o valor absoluto (CCI de 0,75). 

A equação Pereira et al. de 2007 apresentou valores muito parecidos com a 

equação PLATINO que foi formulada com base em uma população randomizada 

de cinco cidades da América Latina (Caracas, São Paulo, Montevidéu, Santiago, 

e Cidade do México)  e sendo a única com uma população brasileira randomizada 

57.  

A equação PLATINO, como já citado, também apresentou variação 

dentro do limite da normalidade para as quatro variáveis; 140 mL a menos para 

CVF masculina ( CCI 0,75)  e 20 mL a mais para a CVF feminina (CCI 0,70); para 

VEF1  houve uma diferença média muito pequena para o sexo feminino, 10 mL a 

mais (CCI 0,75), porém bem maior para os homens, 110 mL (ICC 0,75). Já era de 

se esperar que a equação PLATINO apresentasse valores dentro da normalidade, 

pois os indivíduos deste estudo fizeram parte da amostra para o desenvolvimento 
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da equação PLATINO. As diferenças médias foram menores para o sexo feminino 

tanto para a CVF quanto para o VEF1, o que talvez possa ser explicado por dois 

motivos; o desenvolvimento da equação PLATINO teve maior número de 

mulheres do que de homens, 635 e 271, respectivamente; a segunda possível 

razão deve ser pelo maior número de mulheres no presente estudo, 122 contra 56 

homens. É possível que o maior número de mulheres tenha constituído uma 

amostra mais homogênea, fazendo com que os resultados tenham maior 

proximidade com a média; nesse caso, pode ter havido uma maior dispersão 

entre os homens, devido ao seu menor número.  

A quarta equação que apresentou os valores previstos dos quatro 

parâmetros dentro da variabilidade aceita foi a de Enright et al. Esta equação foi 

desenvolvida para indivíduos idosos, tendo sido estudados 288 indivíduos norte-

americanos com idade entre 65 e 85 anos, recrutados de um ambulatório de 

doenças pulmonares 47. Para a CVF, no entanto, diferente das outras três 

equações anteriores, suas médias de diferença estão sempre muito próximas do 

limite tanto para CVF masculina quanto para a feminina, com 120 mL a mais para 

os homens (CCI 0,68) e 150 mL a menos para as mulheres (CCI 0,73). Para os 

valores de VEF1, as diferenças médias foram 65 mL a mais para o VEF1 

masculino (CCI de 0,75) e 70 mL a menos para VEF1 feminino (CCI 0,76). Por ser 

uma equação para um faixa etária específica, isto é, de idosos, a sua aplicação 

cria uma dificuldade, pois requer o uso de uma segunda equação, quando se 

avalia uma população com diferentes faixas etárias. Em nosso estudo, esta 

equação foi aplicada em uma amostra específica de 43 indivíduos, tendo sido 

avaliados, apenas 8 homens e 35 mulheres. 

Quanto às equações que apresentaram maior variação do que o 
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previsto pela ATS em relação ao valor absoluto, a equação Knudson et al.42 foi a 

que apresentou maior variação, subestimando  os valores de três das quatro 

variáveis estudadas, só  tendo variação aceitável para o VEF1 feminino. A 

equação de Knudson et al. chegou a apresentar uma diferença média de  660 mL 

a menos que o valor absoluto para a CVF masculino e de  210 mL a menos para 

CVF feminino. Esta equação é muito utilizada no Brasil e foi sugerida na década 

de 90 para a população brasileira 65. Na ocasião mostrou-se que o seu valor 

previsto para 50 indivíduos brasileiros masculinos era adequado, porém este 

estudo avaliou indivíduos jovens, de estatura elevada e com altos valores 

espirométricos. Pudemos observar neste estudo o mesmo que outros autores já 

descreveram 62, 63 que a equação Knudson et al. para valores mais altos tanto da 

CVF quanto do VEF1 apresenta uma boa correlação, não ocorrendo o mesmo 

para valores mais baixos, existindo uma acentuada assimetria dos seus dados, 

tanto para CVF e VEF1 quanto para o quinto percentil. Desta forma, a equação 

Knudson subestima os valores absolutos tanto para CVF e VEF1 em ambos os 

sexos, isto é, prediz menos do que se mede. Quando uma equação prediz valores 

muito baixos, ela superestima a função pulmonar dos pacientes em percentual do 

previsto, de tal forma que se pode classificar erroneamente um indivíduo com 

déficit da função pulmonar como um indivíduo com função pulmonar normal. Um 

fator relevante, é que esta é uma das equações de referência mais antigas, e uma 

das poucas que usou pneumotacógrafos em sua realização 62. 

Outra equação que não mostrou bons resultados foi a Pereira et al. 

1992. Esta equação também subestima os valores absolutos prevendo um valor 

menor do que o real. Sendo assim, a equação Pereira et al. 1992 também 

superestima a função pulmonar dos pacientes. Esta equação foi desenvolvida 
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com voluntários que procuravam um ônibus que percorria o Brasil e é possível 

que esta população não represente a população brasileira. Em acréscimo, os 

testes espirométricos foram realizados com aparelho não tão sensível quanto os 

usados hoje em dia. Pereira et al. desenvolveram outra equação com uma nova 

população no ano de 2007 e relata que os valores encontrados na equação de 

2007 são superiores aos de 1992.  Crê ele que a diferença é devido às mudanças 

ambientais, nutricionais e pelo progresso tecnológico 27, 62. 

Apesar das equações Roca et al., Pereira et al. 2007, Enright et al. e 

PLATINO terem sido as que apresentaram menor diferença média em relação ao 

valor absoluto, e estarem dentro do limite de variabilidade de 0,15 L aceito pela 

ATS , quando se avalia a porcentagem de indivíduos que cada equação 

apresentou dentro desta variação, observamos que esta porcentagem é muito 

baixa para todas as equações avaliadas neste estudo.  Este valor variou para 

CVF em ambos os sexos de 12,7% a 27,3%, o que significa dizer que quando se 

utiliza, por exemplo, a equação Roca et al. para avaliar a CVF masculino, 86% 

dos indivíduos estão fora do limite de variação aceita > - 0,15L ou <0,15L em 

relação ao valor absoluto. Para a medida do VEF1 masculino o comportamento é 

similar, estando 90% dos indivíduos fora do limite de variação aceita, sendo esta 

variação um pouco mais baixa para o VEF1 feminino, 65%.   

Explicações para essa grande porcentagem de indivíduos fora do 

limite de variação aceita podem estar associadas a diversos fatores, tanto 

ambientais, técnicos e tecnológicos, ou até a alguma variável que não está 

presente nas equações e que necessita de maiores estudos.   
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6.2 Comparação dos valores previstos pela equação PLATINO e 

pelas demais equações preditoras 

 

Por ser a equação PLATINO a única na América Latina que inclui 

uma população brasileira randomizada, esta foi eleita como referência para a 

comparação com as demais equações selecionadas para o presente estudo 57. 

Nesta etapa do estudo foram avaliados indivíduos saudáveis, tendo todas as 

equações sido aplicadas de acordo com os critérios de inclusão e exclusão e os 

indivíduos estratificados pelo sexo, altura e idade. Foi avaliada a diferença entre 

os valores dos percentuais do previsto a partir das equações selecionadas e 

percentuais do previsto pela equação PLATINO. O critério utilizado para a 

avaliação da variabilidade para o percentual do previsto foi 3% (para mais ou para 

menos), que é aceito pela ATS como a máxima variação entre curvas no teste de 

espirometria 22. Consideramos como a equação tendo um comportamento 

adequado quando a ela apresentou a variação menor que 3% para as variáveis 

CVF masculino e feminino e VEF1 masculino e feminino. Assim, considerando-se 

como inadequada a variação com mais que 3%, nenhuma equação apresentou 

variabilidade dentro do limite estabelecido, isto é, todas apresentaram diferença 

maior ou menor que 3% em alguma das variáveis em relação à equação 

PLATINO. A equação NHANES III caucasianos foi a que apresentou menor 

variabilidade, estando adequadas em três variáveis, exceto CVF masculino. O 

estudo NHANES III é um dos poucos estudos randomizados existentes para 

equação de referência; ele foi realizado nos Estados Unidos e a população foi 

dividida em méxico-americanos, afro-americanos e caucasianos. A equação de 

referência para caucasianos foi à escolhida para este estudo por ser a amostra 
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brasileira da equação PLATINO formada, em sua maioria, por indivíduos da raça 

branca (55,1%). O nosso estudo apresenta um número baixo de indivíduos do 

sexo masculino, o que possivelmente possa explicar a variabilidade maior que 3% 

em relação ao PLATINO para a CVF masculina; resultado parecido foi encontrado 

por Pereira et al. quando comparou a equação Pereira et al. 2007 com a equação 

NHANES III méxico-americanos 62.   

Novamente, a equação Knudson et al. foi a que apresentou maior 

variabilidade em relação à equação PLATINO. Já havíamos destacado que a 

equação Knudson et al., avaliada em relação ao valor absoluto, subestimou três 

das quatro variáveis, exceto o VEF1 feminino. Quando a mesma é avaliada em 

percentual do previsto em relação a equação PLATINO, ocorreu o inverso, isto é, 

ela superestima os demais valores.  Isto ocorre porque como ela prevê valores 

baixos para o VEF1 e a CVF, naturalmente que o percentual do previsto do valor 

absoluto será alto, fazendo com que a equação Knudson et al. superestime a 

função pulmonar em valores do percentual do previsto. A conseqüência é que ela 

pode levar indivíduos com alterações pulmonares serem considerados saudáveis. 

Quando avaliamos a porcentagem de indivíduos dentro do 

percentual adotado de ≤ 3% em relação a equação PLATINO, observamos que a 

equação NHANES III caucasianos apresenta variação maior do que 3% para CVF 

masculino em 100% dos indivíduos em relação à equação PLATINO; a 

porcentagem de indivíduos fora da faixa de variação aceita de > - 3% a <3% para 

CVF feminino é muito menor, 25,9%, enquanto que  para o VEF1 a porcentagem 

de indivíduos do sexo masculino e feminino fora da faixa de variação aceita de > -

3% a <3% foi um pouco menor, 14,9% e 36,8%, respectivamente. A maior 

porcentagem de indivíduos dentro da variação aceita de > - 3% a <3% ocorreu 
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para o sexo feminino, o que pode ser explicado pelo grande número de mulheres 

tanto da equação NHANES III como também do presente estudo, como citado 

anteriormente.  

Nosso estudo também avaliou a diferença média para a relação 

VEF1/CVF do percentual do previsto pelas equações em relação ao percentual do 

previsto pelo PLATINO.  Observamos que apenas três equações, Crapo et al, 

Roca et al. e NHANES III caucasiano, apresentaram valores de percentual do 

previsto dentro da variação aceita de > - 3% a <3% para ambos os sexos. 

Quando se avalia a porcentagem de indivíduos dentro da variação aceita para a 

relação VEF1/CVF, em comparação com a equação PLATINO, ao contrário do 

que foi visto anteriormente para CVF e VEF1, observamos uma alta porcentagem 

de indivíduos dentro da faixa de variação aceita de > - 3% a <3% tanto para o 

sexo masculino quanto para o feminino, com 76% e 60,2%, respectivamente, para 

Roca et al. e ainda mais alto para NHANES III caucasianos com 96,3%  para os 

homens e 94,8 % para as mulheres, e um pouco mais baixo para Crapo et al. em 

torno de 38% para ambos os sexos. Assim, a NHANES III caucasianos foi a que 

apresentou valor mais próximo do valor de VEF1/CVF para a população do 

estudo. 

 

6.3 Aplicação das equações em relação à Equação PLATINO 

para o estadiamento da DPOC 

 

Avaliamos os 152 indivíduos com DPOC do Estudo PLATINO, com 

número aproximadamente igual para os dois sexos A maioria dos pacientes 

apresentou DPOC grau leve (49,7%), seguido por grau moderado (39,1%), grave 
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(9,3) e muito grave (2%), pelo estadiamento GOLD 1, 2.  

O estadiamento da DPOC, de acordo com o GOLD, utiliza o VEF1 

em percentual do previsto e de acordo com este percentual, são sugeridos 

tratamentos específicos. Ao compararmos o estadiamento da DPOC pelas varias 

equações, observamos uma mudança no grau de gravidade da DPOC para o 

mesmo indivíduo. As comparações foram feitas tendo com padrão de referência a 

equação PLATINO. Assim, dos 152 pacientes avaliados observamos alteração de 

estádio em 45 pacientes (29,6%). Em 22 pacientes esta alteração se apresentou 

como diminuição da gravidade da doença e em 23 pacientes com piora da 

gravidade. A equação que apresentou maior número de alterações foi a Knudson 

et al., em um total de 21 vezes, sendo que em 19 vezes houve a diminuição da 

gravidade. A equação que apresentou menor número de alterações foi a Enright 

et al. com cinco alterações, sendo que em quatro houve piora da gravidade,  

seguida pela equação Pereira et al. 1992, com um total de sete alterações, sendo 

que seis vezes houve a diminuição da gravidade (Tabela 26). Porém, a equação 

Enright foi aplicada em pequeno número de pacientes devido a sua restrita faixa 

etária de predição, que corresponde a indivíduos entre 65 a 85 anos. 

 A equação Knudson et al. apresenta, em sua maioria, alterações em 

que diminuem a gravidade da doença, o que era esperado, pois ela prevê valores 

baixos tanto de CVF quanto de VEF1 em relação aos valores absolutos. A 

conseqüência disto é que, quando um paciente com DPOC e VEF1 previsto baixo 

pela equação PLATINO é avaliado pela equação Knudson et al. este paciente 

passar a ter um valor de VEF1 em percentual do previsto mais alto. Sendo assim, 

um paciente com DPOC avaliado por esta equação pode ser classificado como 

tendo um nível de gravidade menor do que foi classificado pela equação 
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PLATINO. Por exemplo, um paciente com VEF1 de 41,8% do previsto pela 

equação PLATINO, quando foi reclassificado de acordo com a equação Knudson 

et al.  passou  a ter VEF1 56,3% do previsto, passando, portanto, do estádio grave 

para moderado. 

Essa alteração na gravidade, de acordo com a equação utilizada, 

tem implicações clínicas importantes, pois pode modificar o tratamento dos 

pacientes. No Brasil, em alguns estados a medicação para os pacientes com 

DPOC é distribuída gratuitamente, de acordo com o critério de gravidade da 

doença.  No Estado de São Paulo, pela regulamentação da Secretaria de Saúde 

do Estado, pacientes com VEF1 > 50% não recebem tiotrópio e corticosteróide 

inalatório. Este paciente, por exemplo, deixaria de receber este tratamento que, 

eventualmente, poderia ser o mais adequado para os eu estádio de doença. No 

entanto, havia somente dezessete pacientes com VEF1 abaixo de 50%, de acordo 

com a equação PLATINO, o que dificulta uma real avaliação desta mudança de 

estádio.  

 Entretanto, se considerarmos o Estudo TORCH para esta avaliação, 

podemos ter maior compreensão da dimensão destas mudanças de estádio 67. O 

Estudo TORCH (Toward a Revolution in COPD Health) avaliou mais de 6 mil 

doentes por três anos em 42 países para avaliar o impacto terapêutico de um 

broncodilatador beta2 de longa duração (salmeterol) e um corticóide inalatório 

(propionato de fluticasona), em combinação ou isolados, em relação ao placebo 

sobre a mortalidade dos pacientes com DPOC. Ao final deste período constatou-

se que mesmo os pacientes em estádio moderado da doença, com VEF1 entre 60 

e 50% tinham um desfecho melhor quando recebiam a combinação salmeterol-

fluticasona, diminuindo a mortalidade e as exacerbações e melhorando a 
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qualidade de vida. Em vista dos seus resultados, o Estudo TORCH sugere o uso 

de corticóide em pacientes com VEF1 ≤ 60% do previsto 67, 68. No entanto, quando 

comparamos os 152 pacientes com DPOC deste estudo quanto à gravidade 

baseada no VEF1 de 60% para todas as equações, tendo como padrão de 

referência a equação PLATINO, observamos que 12 pacientes apresentaram 

alterações. Destes, nove pacientes aumentaram o valor do VEF1 para acima de 

60% e três passaram a ter valor abaixo de 60%. A equação que apresentou maior 

número de alterações foi a Pereira et al. 2007 (sete vezes, todos piorando a 

gravidade) e as equações que apresentaram menor número de alterações foram 

Pereira et al. 1992 (uma, diminuindo a gravidade) e NHANES III caucasiano (uma, 

piorando a gravidade) (Tabela 27).  Desta forma, se a indicação de beta dois de 

longa duração-corticóide fosse baseada no VEF1 de 60% do previsto do Estudo 

TORCH, nove pacientes deixariam de receber corticóide inalatório e poderiam 

deixar de usufruir dos benefícios desta combinação 67, 68. O contrário, aumentar a 

gravidade e passar receber a combinação corticóide inalatório/LABA e ou 

tiotrópio, não é tão inconveniente, pois há estudos que mostram o efeito benéfico 

do uso desta associação para pacientes com DPOC em fase moderada 69, 70. 

A conclusão desta avaliação é que, de acordo com a equação 

utilizada, os pacientes podem receber ou deixar de receber medicamentos, 

acarretando alterações clínicas que podem ser positivas ou negativas. Uma 

implicação prática deste achado, portanto, é que, no caso de acompanhamento 

de pacientes com DPOC, o uso de diferentes equações em diferentes momentos 

da evolução pode gerar alguma confusão, ao se levar em conta somente os 

valores em porcentual do previsto.  Estes achados nos alerta, mais uma vez, para 

a necessidade de sempre se prestar atenção também aos valores absolutos dos 
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parâmetros respiratórios. Estes achados nos levar a pensar que seria conveniente 

a possibilidade no uso padronizado de uma equação para todo o território 

nacional. 

 

6.4 Limitações do estudo 

 

Uma das limitações do presente estudo é a amostra relativamente 

pequena e ser composta somente por sujeitos com mais de 40 anos de idade. 

Sabe-se que o máximo de função pulmonar é atingido, em média, aos 20 anos de 

idade, seguido por um declínio. Porém, a DPOC ocorre, em sua maioria, em 

pessoas com mais de 40 anos. Outra limitação foi o número reduzido de 

indivíduos do sexo masculino, o que pode ter contribuído para a maior 

variabilidade dos resultados espirométricos neste gênero. O pequeno número de 

pacientes com DPOC nos estádios grave e muito grave pode ter ocultado a 

possibilidade de número maior de alterações dos estádios da DPOC, ao serem 

comparados os valores das várias equações. Certamente este fato requer 

estudos com maior número de pacientes com este grau de gravidade, Porém, a 

força deste estudo está no fato de ter sido realizado em uma amostra 

randomizada.  
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7. Conclusão 

 

Após a comparação das equações de referência selecionadas para 

o estudo e os valores absolutos obtidos na espirometria, concluímos que: 

1.  Existe uma grande variabilidade entre as equações de predição 

da capacidade vital forcada e volume expiratório forçado no 

primeiro segundo; as equações que apresentam menor 

variabilidade e melhor coeficiente de correlação intraclasse são 

Roca et al. Pereira et al. 2007, Enright et al. e PLATINO, 

podendo seu uso ser recomendado para a população brasileira.  

2. Na comparação com a equação PLATINO, a equação que 

apresentou menor variabilidade foi a NHANES III caucasiano, 

com exceção para a capacidade vital forçada do sexo masculino, 

que apresenta grande variabilidade 

3. Existe mudança no estádio da DPOC quando as diferentes 

equações foram aplicadas, o que sugere o uso de uma única 

equação durante o tratamento do mesmo paciente para evitar 

eventuais alterações no tratamento. 
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Anexo 2:Questionário Principal do Projeto PLATINO. 

QUESTIONÁRIO PLATINO 
PRINCIPAL

1. SEXO DO ENTREVISTADO(A): 
      1 homem   2 mulher 

2. QUAL SUA RAÇA ?   (Leia  as  opções para   o  
    entrevistado responder) 
      1 branca   4 parda 
      2 preta   5 indígena 
      3 amarela 
3. QUAL A SUA DATA DE NASCIMENTO ? 
      ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 
          d     d        m     m        a      a       a      a 

4. QUANTOS  ANOS  COMPLETOS  DE  ESCOLA  
    O(A) SR(A) ESTUDOU ? 
     ___ ___ 

5. QUAL  O  CURSO  MAIS  ALTO  QUE O SR(A)  
    COMPLETOU NA ESCOLA ? 
        1 primário/admissão 
        2 secundário/ginásio 
        3 2º grau/científico clássico/magistério ou 
normal/escola técnica 
        4 universidade/pós-graduação 
        5 nenhum 
        6 não sabe 

6. QUAL  O  CURSO MAIS ALTO QUE O SEU PAI  
    COMPLETOU NA ESCOLA ? 
        1 primário/admissão 
        2 secundário/ginásio 
        3 2º grau/científico clássico/magistério ou 
normal/escola técnica 
        4 universidade/pós-graduação 
        5 nenhum 
        6 não sabe 
 
 

SINTOMAS E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

 
VOU LHE FAZER ALGUMAS PERGUNTAS AGORA 
SOBRE SUA RESPIRAÇÃO E SEUS PULMÕES. 
RESPONDA SIM OU NÃO, SE POSSÍVEL. SE TIVER 
DÚVIDA, RESPONDA NÃO. 
 
Tosse 
 
7. O(A)  SR.(A)   COSTUMA   TER   TOSSE,   SEM 
ESTAR RESFRIADO(A) ? 
      1 sim   2 não 
[Se “sim”, pergunte Questão 7A; se “não”, vá para a 
Questão 8] 
7A. EXISTEM MESES EM QUE O(A) SR.(A) TOSSE 
NA MAIORIA DOS DIAS OU QUASE TODOS OS 
DIAS? 
        1 sim   2 não 
[Se “sim”, pergunte as Questões 7B e 7C; se “não”, vá 
para a Questão 8 
 
7B. O(A)  SR(A) TOSSE NA MAIORIA DOS DIAS, NO 
MÍNIMO POR TRÊS MESES, A   CADA ANO ? 
 1 sim   2 não 
 
 
 
 
 

7C. HÁ QUANTOS ANOS O(A) SR(A) VEM TENDO 
ESSA TOSSE? 
        1 menos do que 2 anos 
        2 de 2 a 5 anos 
        3 mais do que 5 anos 
Catarro 
 
8. O(A) SR(A) GERALMENTE TEM CATARRO QUE 
VEM DO SEU PULMÃO, OU CATARRO DIFÍCIL DE  
PÔR  PARA  FORA,  MESMO SEM ESTAR 
RESFRIADO(A) ? 
1 sim   2 não 
[Se “sim”, continue com a Questão 8A; se “não”, vá 
para a Questão 9] 
 
8A. EXISTEM MESES EM QUE O(A) SR.(A) TEM 
ESSE CATARRO NA MAIORIA DOS DIAS OU QUASE 
TODOS OS DIAS ? 
        1 sim   2 não 
 
[Se “sim”, continue com as Questões 8B e 8C; se 
“não”, vá para a Questão 9 
 
8B. O(A) SR.(A) TEM ESSE CATARRO NA MAIORIA 
DOS DIAS, NO MÍNIMO POR TRÊS  MESES, A CADA 
ANO ? 
 1 sim   2 não 
 
8C. HÁ   QUANTOS    ANOS   O(A)   SR(A)   VEM 
TENDO ESSE CATARRO ? 
  1 menos do que 2 anos 
  2 de 2 a 5 anos 
 3 mais do que 5 anos 

 
Chiado no peito / Sibilo / Sibilância / Miado de gato 

9. O(A) SR(A) TEVE CHIADO NO PEITO, ALGUMA 
VEZ, NOS ÚLTIMOS 12 MESES ? 
 
     1 sim   2 não 
 
[Se “sim”, pergunte as Questões 9A e 9B; se “não”, vá 
para a Questão 10] 
 
9A. O(A) SR(A) TEVE ESSE CHIADO NO PEITO, NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES, SOMENTE QUANDO ESTEVE 
RESFRIADO ? 
        1 sim   2 não 

9B. ALGUMA VEZ, NOS ÚLTIMOS 12 MESES, O(A) 
SR(A) TEVE UM ATAQUE (CRISE) DE CHIADO NO 
PEITO COM FALTA DE AR ? 
 
        1sim   2 não 
 
Falta de ar 

10. O(A)  SR(A)  TEM  ALGUM  PROBLEMA QUE 
NÃO O(A) DEIXA ANDAR, SEM SER PROBLEMA DE 
PULMÃO OU CORAÇÃO ? 
 
       1 sim   2 não 
 
[Se “sim”, por favor diga qual é esse problema e então 
vá para a Questão 12; se “não”, vá para a Questão 11] 
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QUAL(IS) PROBLEMA(S): ............................. 
..........................................................................................
..........................................................................................
........... 
 
11. O(A)  SR(A)  SENTE FALTA DE AR QUANDO 
ANDA (CAMINHA)  MAIS  RÁPIDO  NO CHÃO RETO 
OU QUANDO ANDA NUMA  PEQUENA SUBIDA ? 
        1 sim   2 não 
[Se “sim” para qualquer questão da 11 até 11D, vá 
para a Questão 12; se “não”, pergunte a próxima] 
 
11A. O(A) SR(A) TEM QUE ANDAR (CAMINHAR) 
MAIS DEVAGAR NO CHÃO RETO, DO QUE 
PESSOAS DA SUA IDADE,  POR CAUSA DA FALTA 
DE AR ? 
           1 sim   2 não 
 
 
11B. O(A) SR(A) JÁ TEVE QUE PARAR DE ANDAR 
(CAMINHAR), NO CHÃO RETO, PARA PUXAR O AR, 
NO SEU PASSO NORMAL ? 
   1 sim   2 não 
 
 
11C. O(A) SR(A) JÁ TEVE QUE PARAR DE ANDAR 
(CAMINHAR) NO CHÃO RETO PARA PUXAR O AR, 
DEPOIS DE ANDAR UNS 100 METROS OU ALGUNS 
MINUTOS ? 
 
           1 sim   2 não 
 
11D. A  SUA  FALTA  DE  AR É TÃO FORTE QUE 
NÃO DEIXA O(A) SR(A)  SAIR DE CASA OU NÃO 
DEIXA O(A) SR(A) TROCAR DE ROUPA ? 
 
           1 sim   2 não 
 
12. O  MÉDICO  ALGUMA  VEZ  LHE  DISSE QUE 
O(A) SR(A) TEM ENFISEMA NOS SEUS PULMÕES ? 
        1 sim   2 não 
 
 
13. O MÉDICO ALGUMA VEZ LHE DISSE QUE O(A) 
SR(A) TEM ASMA, OU BRONQUITE ASMÁTICA OU 
BRONQUITE ALÉRGICA ? 
 
        1 sim   2 não 
[Se “sim”, pergunte a Questão 13A; se “não”, vá para 
a Questão 14] 
 
13A. O(A) SR(A) AINDA TEM ASMA OU BRONQUITE 
ASMÁTICA OU BRONQUITE ALÉRGICA ? 
          1 sim   2 não 
 
14. O MÉDICO ALGUMA VEZ NA VIDA LHE DISSE 
QUE O(A) SR(A) TEM BRONQUITE CRÔNICA ? 
        1 sim   2 não 
[Se “sim”, pergunte a Questão 14A; se “não”, vá para a 
Questão 15] 
 
14A. O(A) SR(A) AINDA TEM BRONQUITE CRÔNICA 
? 
       1 sim   2 não 
 
15. O MÉDICO ALGUMA VEZ NA VIDA LHE DISSE 
QUE O(A) SR(A) TEM DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) ? 
 
       1 sim   2 não 
 
 
 

Manejo 
 
AGORA VOU LHE PERGUNTAR SOBRE REMÉDIOS 
QUE O(A) SR(A). POSSA ESTAR USANDO PARA 
AJUDAR NA SUA RESPIRAÇÃO OU COM SEUS 
PULMÕES. EU GOSTARIA DE SABER SOBRE OS 
REMÉDIOS QUE O(A) SR(A) USA DE MANEIRA 
REGULAR (CONSTANTE) E REMÉDIOS QUE O(A) 
SR(A) USA SOMENTE QUANDO ESTÁ SE SENTINDO 
PIOR. GOSTARIA QUE ME DISSESSE CADA 
REMÉDIO QUE O(A) SR(A). TOMA, DE QUE FORMA 
TOMA E POR QUANTAS VEZES TOMA NO MÊS. 
 
 
16. NOS ÚLTIMOS 12  MESES, O(A) SR(A) TOMOU 
QUALQUER REMÉDIO  PARA SEUS PULMÕES OU 
PARA SUA RESPIRAÇÃO ? 
 
        1 sim   2não 
 
 
[Se a resposta para a Questão 16 for “não”, vá para a 
Questão 17] 
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17. POR FAVOR,CONTE-ME SOBRE QUALQUER 
OUTRA COISA QUE O(A) SR(A) POSSA ESTAR 
USANDO OU FAZENDO QUE O AJUDEM COM SUA 
RESPIRAÇÃO, OU COM SEUS PULMÕES E QUE O(A) 
SR(A) AINDA NÃO TENHA ME DITO. POR EXEMPLO: 
HOMEOPATIA, EXERCÍCIOS PARA A RESPIRAÇÃO, 
FISIOTERAPIA PARA A RESPIRAÇÃO, NATAÇÃO, 
ACUPUNTURA, ALGUM TIPO ESPECIAL DE 
ALIMENTO, ETC. 

Remédios ou outras coisas Código 

 

 

 

____ ____ 
____ 

 

 

 

____ ____ 
____ 

 

 

 

____ ____ 
____ 

 

 

 

____ ____ 
____ 

18. ALGUMA VEZ NA VIDA O MÉDICO OU OUTRO 
PROFISSIONA DE SAÚDE LHE PEDIU PARA 
ASSOPRAR NUM APARELHO PARA SABER A 
FUNÇÃO DO SEU PULMÃO (CHAMADO 
ESPIRÔMETRO OU PICO DE FLUXO) ?  
 
        1 sim   2 não 
 [Se “sim”, pergunte a Questão 18A; se “não”, vá para 
a Questão 19] 
 
18A. O(A) SR(A) USOU ESSE APARELHO, NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES ? 
           1 sim   2 não 
 
19. O(A)  SR(A)  ALGUMA  VEZ  NA  VIDA  TEVE UM 
PERÍODO (TEMPO) EM QUE SEUS PROBLEMAS DE 
RESPIRAÇÃO (DE PULMÃO) FORAM TÃO FORTES 
QUE ATRAPALHARAM SUAS ATIVIDADES DO DIA A 
DIA OU FIZERAM O(A) SR(A) FALTAR AO TRABALHO 
? 
        1 sim   2 nao 
 
[Se “sim”, pergunte a Questão 19A; se “não”, vá para 
a Questão 20] 
 
19A. QUANTAS  VEZES  O(A)  SR(A) TEVE ISSO, 
NOS ÚLTIMOS 12 MESES ? 
        _____ vezes 
 
[Se 19A > 0, pergunte a Questão 19B; se 19A = 0 vá 
para a Questão 20] 
 
19B. QUANTAS  VEZES  O(A)  SR(A) PRECISOU  
VER  O  MÉDICO  POR  CAUSA DISSO, NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES ? 

 _____ vezes 

[Mesmo que seja 0 vezes, pergunte a Questão 19C] 
 
19C. POR QUANTAS  VEZES O(A) SR(A) PRECISOU  
SER  INTERNADO  POR CAUSA DISSO, NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES ? 
        _____ vezes 
 
[Se 19C > 0, pergunte a Questão 19C1; se 19C = 0 vá 
para a Questão 20] 

 
19C1. POR  QUANTOS  DIAS,  NO  TOTAL,   O(A) 
SR(A) ESTEVE INTERNADO POR PROBLEMAS DE 
PULMÃO, NOS ÚLTIMOS 12 MESES ?  
 _____ dias 
 
Fumo 
AGORA EU VOU LHE PERGUNTAR SOBRE FUMO. 
PRIMEIRO, VOU LHE PERGUNTAR SOBRE 
CIGARROS. 
20. O(A) SR(A) AGORA FUMA CIGARRO 
INDUSTRIALIZADO  (PRONTO) OU FEITO A MÃO ? 
 
       1 sim   2 não 

[“agora” significa qualquer quantidade de cigarro (fumo) 
dentro dos últimos 30 dias. Se “não”, vá para a 
Questão 21; se “sim”, pergunte as Questões 20A até 
20E] 
 
20A. QUANTOS  CIGARROS  O(A)  SR(A)  FUMA 
POR DIA ? 
     _____ cigarros/dia 
 
20B. O(A) SR(A) FUMA MAIS CIGARRO 
INDUSTRIALIZADO (PRONTO)  OU FEITO A MÃO ? 
  1 industrializado (pronto)   2 feito a mão 
 
20C. QUE IDADE O(A) SR(A) TINHA QUANDO 
INICIOU A FUMAR, REGULARMENTE ? 
 _____ anos 
 
[“regularmente” significa pelo menos 1 cigarro a cada 
30 dias] 
 
20D. EM MÉDIA, NO TEMPO TODO EM QUE O(A) 
SR(A) FUMOU, QUANTOS CIGARROS POR DIA O(A) 
SR(A) FUMAVA ?           _____ cigarros/dia 
 
20E. EM MÉDIA, NO  TEMPO  TODO  EM  QUE   O(A)   
SR(A) FUMOU, O CIGARRO MAIS FUMADO FOI?         
1 industrializado (pronto), com filtro 
 2 industrializado (pronto), sem filtro 
 3 feito a mão com papel 
 4 feito a mão com palha 
5 outro – DESCREVA: ....................... 
 
[Por favor, se não é fumante atual, vá para a 
Questão 21; se for fumante atual vá para a Questão 
22] 
 
21. ALGUMA  VEZ NA VIDA, O(A) SR(A) FUMOU 
CIGARRO ? 
        1 sim   2 não 
 
Se o entrevistado fumou menos do que 20 carteiras 
de cigarro na vida, ou menos do que 1 cigarro por 
dia em um ano, então codifique como “não” 
 
[Se “sim”, pergunte as Questões 21A até 21D; se 
“não”, vá para a Questão 22] 
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21A. QUE  IDADE  O(A)  SR(A).  TINHA QUANDO 
O(A) SR(A) INICIOU A FUMAR REGULARMENTE ? 

           _____ anos 
 
[“regularmente” significa pelo menos 1 cigarro a cada 
30 dias] 

21B. QUE IDADE O(A) SR(A) TINHA QUANDO 
PAROU TOTALMENTE DE FUMAR CIGARROS ? 

           _____ anos 

21C. EM MÉDIA, NO TEMPO TODO EM QUE O(A) 
SR(A) FUMOU, QUANTOS CIGARROS POR DIA O(A) 
SR(A) FUMAVA ? 

           _____ cigarros/dia 
 
21D. EM MÉDIA, NO TEMPO TODO EM QUE O(A) 
SR(A) FUMOU, O CIGARRO MAIS FUMADO FOI:         
1 industrializado (pronto), com filtro 
 2 industrializado (pronto), sem filtro 
 3 feito a mão com papel 
 4 feito a mão com palha 
 5 outro – DESCREVA: ........................  
 
 
22. O(A)  SR(A)   AGORA  FUMA CACHIMBO OU 
CHARUTO ? 
        1 sim   2 não 
 
“Agora” significa 50 ou mais enchidas de 
cachimbo/charutos nos últimos 30 dias 
 
[Se “sim”, vá para a Questão 23; se “não”, vá para a 
Questão 22A] 
 
22A. ALGUMA VEZ NA VIDA O(A) SR(A) FUMOU  
CACHIMBO OU CHARUTO ? 
 
        1 sim   2 não 
 
[Se o entrevistado nunca fumou (i.e. respondeu “não” 
para as Questões 20, 21, 22 e 22A), então vá para a 
Questão 26] 
 
 
[Se o entrevistado alguma vez fumou (i.e. respondeu 
“sim” para qualquer das questões da 20 até 22A),  vá 
para a Questão 23] 
 
 
23. O MÉDICO ALGUMA VEZ LHE ACONSELHOU A 
PARAR DE FUMAR ? 
 
 
        1 sim   2 não 
 
[Se “sim”, pergunte a Questão 23B; se “não”, vá 
diretamente para a Questão 24] 
 
 
[Somente pergunte a Questão 23A para fumantes 
atuais] 
 
23A. O(A) SR(A) RECEBEU ACONSELHAMENTO 
PARA PARAR DE FUMAR, NOS ÚLTIMOS 12 MESES 
?           1 sim   2 não 
 
23B. ALGUMA VEZ O(A) SR(A) USOU QUALQUER 
REMÉDIO RECEITADO POR MÉDICO PARA  AJUDÁ-
LO  A  PARAR   DE  FUMAR ? 
 

           1 sim   2 não 
[Se “sim”, vá para a Questão 23B1, então pergunte a 
Questão 24; se “não”, vá para a Questão 24] 

23B1. QUE TIPO DE REMÉDIO O(A)  SR(A) USOU 
PARA AJUDÁ-LO A PARAR  DE FUMAR ? 

           1 substituição com nicotina 
           2 zyban/ Bupropiona 
           9 outros (tofranil, etc) 

24. ALGUMA VEZ O(A) SR(A) USOU ALGO NÃO 
RECEITADO  PARA AJUDÁ-LO A PARAR DE  
FUMAR ? 

       1 sim   2 não 

25. ALGUMA  VEZ  O(A)   SR(A)  USOU  OU  FEZ 
QUALQUER OUTRA COISA PARA AJUDÁ-LO A 
PARAR DE FUMAR ? 

       1 sim   2 não 
 
[Se “sim”, pergunte a Questão 25A, caso contrário vá 
para a Questão 26] 
 
 
25A. O QUE O(A) SR(A) FEZ ? 
      1 hipnose    
      2 acupuntura  
      3 outras (laser, etc) 
 
 
Exposição ocupacional 

26. O(A) SR(A) ALGUMA VEZ NA VIDA TRABALHOU 
POR UM ANO OU MAIS EM UM TRABALHO COM 
POEIRA OU PÓ ? 

        1 sim   2 não 
 
[Se “sim”, pergunte a Questão 26A, caso contrário vá 
para a Questão 27] 

26A. POR QUANTOS ANOS O(A) SR(A)  
TRABALHOU EM LUGAR ASSIM ? 

        ___ ___ anos 
 
Outras Co-morbidades 
 
27. ALGUMA   VEZ   NA   VIDA   O   MÉDICO LHE  
DISSE QUE O(A) SR(A) TINHA: 
 
27A. DOENÇAS DO CORAÇÃO ? 
 
           1 sim   2 não 
 
27B. PRESSÃO ALTA (HIPERTENSÃO) ? 
 
           1 sim   2 não 
 
27C. AÇÚCAR NO SANGUE (DIABETES) ? 
 
           1 sim   2 não 
 
27D. CÂNCER DE PULMÃO ? 
 
           1 sim   2 não 
 
27E. DERRAME (AVC, ISQUEMIA CEREBRAL) ? 
 
           1 sim   2 não 
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27F. TUBERCULOSE ? 
 
           1 sim   2 não 
 
[Se “sim” para a Questão 27F, então pergunte a 
Questão 27F1, caso contrário vá para a Questão 27G] 
 

27F1. O(A) SR(A) ESTÁ TOMANDO REMÉDIO PARA 
TUBERCULOE, NO MOMENTO ? 

 
              1 sim   2 não 
[Se “não” a Questão 27F1, então pergunte a Questão 
27F2, caso contrário vá para a Questão 27G] 
 

27F2. ALGUMA VEZ O(A) SR(A) TOMOU REMÉDIO 
PARA TUBERCULOSE ? 

 
              1 sim   2 não 
 
27G. GASTRITE OU ÚLCERA ? 
 
              1 sim  2 não 
 
28. ALGUMA VEZ NA VIDA O(A) SR(A) TEVE UMA 
OPERAÇÃO (CIRURGIA) EM QUE  RETIRARAM UMA 
PARTE DO SEU PULMÃO? 
 
        1 sim   2 não 
 
29. O(A) SR(A) ESTEVE INTERNADO QUANDO 

CRIANÇA ( 9 ANOS) POR  PROBLEMAS DE  
PULMÃO ? 
        1 sim   2 não 
 
30. NOS ÚLTIMOS 12 MESES O(A) SR(A)  TOMOU 
VACINA PARA A GRIPE ? 
 
        1 sim   2 não 
 
31. O MÉDICO OU OUTRO  PROFISSIONAL DA 
SAÚDE  LHE  DISSE  QUE O SEU PAI, MÃE, IRMÃOS 
OU IRMÃS  TIVERAM  DIAGNÓS-TICO DE 
ENFISEMA, OU  BRONQUITE  CRÔNICA  OU DPOC ? 
 
        1 sim   2 não 
 
32. TEM  ALGUÉM  MORANDO COM O(A) SR(A) QUE 
TENHA FUMADO CIGARRO, CACHIMBO  OU 
CHARUTO, NA SUA CASA, DURANTE AS DUAS 
ÚLTIMAS SEMANAS ? 
 
        1 sim   2 não 
 
 
SF-12 
 
 
INSTRUÇÕES: QUEREMOS SABER SUA OPINIÃO 
SOBRE SUA SAÚDE. ESSA INFORMAÇÃO NOS 
AJUDARÁ A SABER COMO O(A) SR(A). SE SENTE E 
COMO É CAPAZ DE FAZER SUAS ATIVIDADES DO 
DIA A DIA. RESPONDA CADA QUESTÃO INDICANDO 
A RESPOSTA CERTA. SE ESTÁ EM DÚVIDA SOBRE 
COMO RESPONDER A QUESTÃO, POR FAVOR, 
RESPONDA DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL. 
 

33. EM  GERAL,  O(A)   SR(A)   DIRIA  QUE  SUA 
SAÚDE É: (marque um) 

      1 excelente 4 regular 
      2 muito boa 5 ruim 
      3 boa 
 
 
AS PERGUNTAS SEGUINTES SÃO SOBRE COISAS 
QUE O(A) SR(A). FAZ NA MÉDIA, NO SEU DIA A DIA 
(DIA TÍPICO/COMUM) 
 
34. O(A) SR(A) ACHA QUE SUA SAÚDE,  AGORA, O 
DIFICULTA DE FAZER ALGUMAS COISAS DO DIA A 
DIA, COMO POR EXEMPLO: 
 
 
34A. ATIVIDADES  MÉDIAS (COMO MOVER UMA 
CADEIRA, FAZER COMPRAS, LIMPAR A CASA, 
TROCAR DE ROUPA) ? 
      1 sim, dificulta muito 
      2 sim, dificulta um pouco 
      3 não, não dificulta de modo algum 
 
34B. O(A) SR(A) ACHA QUE SUA SAÚDE, AGORA, O 
DIFICULTA DE FAZER  ALGUMAS COISAS DO DIA A 
DIA, COMO POR EXEMPLO: SUBIR TRÊS OU MAIS 
DEGRAUS DE ESCADA ? 
      1 sim, dificulta muito 
      2 sim, dificulta um pouco 
      3 não, não dificulta de modo algum 
 
 
35. DURANTE AS ÚLTIMAS  4  SEMANAS, O(A) 
SR(A) TEVE ALGUM DOS SEGUINTES PROBLEMAS 
COM SEU TRABALHO OU EM SUAS ATIVIDADES 
DO DIA A DIA, COMO POR EXEMPLO 
 
 
 
35A. FEZ MENOS DO QUE GOSTARIA, POR CAUSA 
DE SUA SAÚDE FÍSICA  
 
  1 sim   2 não 
 
 
 
 
35B. DURANTE AS ÚLTIMAS  4  SEMANAS, O(A) 
SR(A) TEVE ALGUM DOS SEGUINTES PROBLEMAS 
COM SEU TRABALHO OU EM SUAS ATIVIDADES 
DO DIA A DIA,  COMO POR EXEMPLO: SENTIU-SE 
COM DIFICULDADE NO TRABALHO OU EM  
OUTRAS ATIVIDADES, POR CAUSA DE SUA SAÚDE 
FÍSICA  
 
          1 sim   2 não 
 
 
 
36. DURANTE  AS  ÚLTIMAS  4  SEMANAS, O(A) 
SR(A) TEVE ALGUM DOS SEGUINTES PROBLEMAS, 
COMO POR EXEMPLO 
 
 
36A. FEZ  MENOS  DO   QUE   GOSTARIA, POR 
CAUSA DE PROBLEMAS EMOCIONAIS 
 
 
          1 sim   2 não 
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36B. DURANTE AS ÚLTIMAS  4  SEMANAS, O(A) 
SR(A) TEVE ALGUM DOS SEGUINTES PROBLEMAS, 
COMO POR EXEMPLO: DEIXOU DE FAZER SEU 
TRABALHO OU OUTRAS ATIVIDADES 
CUIDADOSAMENTE, COMO DE COSTUME, POR 
CAUSA DE PROBLEMAS EMOCIONAIS ? 

          1 sim   2 não 
 
 

37. DURANTE AS ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ALGUMA 
DOR ATRAPALHOU SEU TRABALHO NORMAL 
(TANTO O TRABALHO DE CASA COMO O DE FORA 
DE CASA) ? 

1 não, nem um pouco 4 bastante 
2 um pouco  5 extremamente 
3 moderadamente 
 
 

ESTAS QUESTÕES SÃO SOBRE COMO O(A) SR(A). 
SE SENTE E  COMO AS COISAS TÊM  ANDADO 
PARA O(A) SR(A)., DURANTE AS 4  ÚLTIMAS 
SEMANAS. PARA CADA QUESTÃO, POR FAVOR, DÊ 
A RESPOSTA QUE MAIS SE ASSEMELHA À 
MANEIRA COMO O(A) SR(A) VEM SE SENTINDO. 

 
 

38. QUANTO  TEMPO  DURANTE  AS ÚLTIMAS 4 
SEMANAS: 

 

38A. O(A) SR(A)  TEM  SE  SENTIDO  CALMO E 
TRANQÜILO ? 

           1 todo o tempo 
           2 a maior parte do tempo 
           3 uma boa parte do tempo 
           4 alguma parte do tempo 
           5 uma pequena parte do tempo 
           6 nem um pouco do tempo 
 
 

38B. QUANTO TEMPO DURANTE AS ÚLTIMAS 4 
SEMANAS: O(A) SR(A) TEVE BASTANTE ENERGIA ? 

           1 todo o tempo 
           2 a maior parte do tempo 
           3 uma boa parte do tempo 
           4 alguma parte do tempo 
           5 uma pequena parte do tempo 
           6 nem um pouco do tempo 
 
 
38C. QUANTO TEMPO DURANTE AS ÚLTIMAS 4 
SEMANAS: O(A) SR(A) SENTIU-SE DESANIMADO E 
DEPRIMIDO ? 
           1 todo o tempo 
           2 a maior parte do tempo 
           3 uma boa parte do tempo 
           4 alguma parte do tempo 
           5 uma pequena parte do tempo 
           6 nem um pouco do tempo 
 
 

39. DURANTE  AS  ÚLTIMAS  4  SEMANAS, EM 
QUANTO DO SEU TEMPO A SUA SAÚDE OU 
PROBLEMAS EMOCIONAIS ATRAPALHARAM SUAS 
ATIVIDADES SOCIAIS, TAIS COMO: VISITAR 
AMIGOS, PARENTES, SAIR, ETC ? 

           1 todo o tempo 
           2 a maior parte do tempo 
           3 uma boa parte do tempo 
           4 alguma parte do tempo 
           5 uma pequena parte do tempo 
           6 nem um pouco do tempo 
 
 

IMPACTO ECONÔMICO 
Dias de trabalho perdidos 

 
AS PRÓXIMAS QUESTÕES SÃO SOBRE TRABALHO 
E O TEMPO QUE TALVEZ O(A) SR(A) TENHA 
FALTADO AO TRABALHO, POR CAUSA DE SEUS 
PROBLEMAS DE PULMÃO OU OUTROS 
PROBLEMAS DE SAÚDE. 
 

40. ALGUMA VEZ, DURANTE  OS  ÚLTIMOS 12 
MESES, O(A) SR(A) TEVE UM TRABALHO PAGO ? 

           1 sim   2 não 
 
[Se “não”, continue com a Questão 40A; se “sim”, vá 
para a Questão 41] 

40A. DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES, O(A) SR(A) 
DEIXOU DE TRABALHAR, PRINCIPALMENTE, POR 
PROBLEMAS DE PULMÃO ? 

           1 sim   2 não 
 
 
 
 
40B. DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES, O(A) SR(A) 
DEIXOU DE TRABALHAR PORQUE TRABALHA EM 
CASA TODO TEMPO / OU CUIDA DE ALGUÉM  
 
 
           1 sim   2 não 
 
[Se “sim”, continue com a Questão 40C; se “não”, vá 
para a Questão 45] 
 
 
 
40C. DURANTE OS ÚLTIMOS 12  MESES, OS SEUS 
PROBLEMAS DE SAÚDE NÃO O DEIXARAM FAZER 
SUAS ATIVIDADES COMO DONO(A) DE CASA / OU 
CUIDANDO DE ALGUÉM  
 
           1 sim   2 não 
 
 
[Se “sim”, continue com as Questões 40D e 40E; se 
“não”, vá para a Questão 45] 
 
 
40D. DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES, QUANTOS 
DIAS NO  TOTAL O(A) SR(A) DEIXOU DE FAZER 
SUAS ATIVIDADES COMO DONO(A) DE CASA / OU 
CUIDANDO DE ALGUÉM, POR QUALQUER 
PROBLEMA DE SAÚDE ?           _____ dias 
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40E. DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES, QUANTOS 
DIAS NO TOTAL O(A) SR(A) DEIXOU DE FAZER 
SUAS ATIVIDADES COMO DONO(A) DE CASA / OU 
CUIDANDO  DE ALGUÉM, POR PROBLEMAS DE 
PULMÃO ? 

           _____ dias 
[Se “sim”para as Questões 40B e 40E vá para a 
Questão 45] 

 
 
41. QUANTOS MESES, DESSES ÚLTIMOS 12 
MESES, O(A) SR(A) TEVE UM TRABALHO PAGO ? 

      ___ ___ meses 
 

42. DURANTE OS MESES EM QUE O(A) SR(A) 
TRABALHOU, QUANTOS DIAS POR  SEMANA O(A) 
SR(A) TEVE  UM  TRABALHO  PAGO ? 

           _____ dias 
 
43. QUAL  O NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE 
O(A) SR(A) COSTUMA TER TRABALHO PAGO ?           
_____ horas 
 
 
44. DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES, OS SEUS 
PROBLEMAS DE SAÚDE O IMPEDIRAM 
(PROIBIRAM) DE TER UM TRABALHO PAGO ?        
1 sim   2 não 
 
[Se “sim”, continue com as Questões 44A e 44B, se 
“não”, vá para a Questão 45] 
 
 
 
44A. DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES, QUANTOS 
DIAS NO TOTAL O(A) SR(A) DEIXOU DE TER UM 
TRABALHO PAGO, POR  CAUSA DE SEUS 
PROBLEMAS DE SAÚDE ?           _____ dias 
 
 
44B. DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES, QUANTOS  
DIAS NO TOTAL O(A) SR(A) DEIXOU DE TER UM 
TRABALHO PAGO, POR CAUSA DE SEUS 
PROBLEMAS DE PULMÃO ?           _____ dias 
 
 
 
Atividades de lazer 
 
 
AS PRÓXIMAS QUESTÕES SÃO SOBRE O TEMPO 
QUE O(A) SR(A) TALVEZ TENHA FICADO DE CAMA 
METADE DO DIA OU MAIS OU SEM CONSEGUIR 
FAZER SUAS ATIVIDADES DE LAZER (OU DE 
PASSEIO) TAIS COMO: VISITAR 
AMIGOS/PARENTES, IR A PRAÇAS OU PARQUES, 
DANÇAR, JOGAR CARTAS OU OUTRAS COISAS, 
POR CAUSA DE SEUS PROBLEMAS DE SAÚDE. 
 
 
 
45. DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES, O(A) SR(A) 
DEIXOU DE  PARTICIPAR  DE  SUAS ATIVIDADES 
DE PASSEIO (OU LAZER), POR CAUSA DE 
PROBLEMAS DE SAÚDE ? 
 
 
 
        1 sim   2 não 

 
[Se “sim”, continue com as Questões 45A e 45B, se 
“não”, vá para questão 46] 
 
 
45A. DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES, QUANTOS 
DIAS NO TOTAL O(A) SR(A) DEIXOU DE 
PARTICIPAR DE SUAS ATIVIDADES DE LAZER (OU 
DE PASSEIO) POR CAUSA DE  SEUS  PROBLEMAS 
DE SAÚDE ?           _____ dias 
 
 
 
45B. DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES, QUANTOS 
DIAS NO TOTAL O(A) SR(A) DEIXOU DE 
PARTICIPAR DE  SUAS ATIVIDADES  DE  LAZER 
(OU DE PASSEIO) POR CAUSA DE PROBLEMAS   
ESPECÍFICOS DE PULMÃO ?           _____ dias 
 
 
 
Poluição Intra-domiciliar 
 
 
 
46. NA SUA CASA, POR MAIS DE 6 MESES EM 
TODA SUA VIDA, USARAM FOGÃO COM CARVÃO 
PARA COZINHAR ? 
        1 sim   2 não 
 
 
 
[Se “sim” para a Questão 46 pergunte  as Questões 
46A até 46D; caso contrário, pule para a Questão 47] 
 
 
46A. POR QUANTOS ANOS USARAM FOGÃO COM 
CARVÃO PARA COZINHAR EM SUA CASA ?       ___ 
___  anos 
 
 
 
 
46B. NA MÉDIA, QUANTAS HORAS POR DIA O(A) 
SR(A) FICAVA PERTO DESSE FOGÃO COM 
CARVÃO ?      ___ ___ horas 
 
 
 
46C. AINDA USAM FOGÃO COM CARVÃO PARA 
COZINHAR NA SUA CASA ? 
 
        1 sim   2 não 
 
 
46D. ESTE FOGÃO TEM (OU TINHA) UMA CHAMINÉ 
? 
        1 sim   2 não 

47. NA SUA CASA, POR MAIS DE 6 MESES EM 
TODA SUA VIDA, USARAM FOGÃO COM MADEIRA / 
LENHA / ESTERCO (ESTRUME)/ SABUGO DE MILHO 
/ PALHA OU FOLHA PARA COZINHAR ? 

        1 sim   2 não 
 
[Se “sim” para a Questão 47 pergunte  as Questões 
47A até 47D; caso contrário, pule para a Questão 48] 

 
 
47A. POR  QUANTOS  ANOS  USARAM   FOGÃO 
COM MADEIRA / LENHA / STERCO (ESTRUME) / 
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SABUGO  DE  MILHO / PALHA OU FOLHA PARA 
COZINHAR EM SUA CASA? 

         ___ ___  anos 

 
47B. NA  MÉDIA,   QUANTAS  HORAS  POR   DIA 
O(A) SR(A) FICAVA PERTO DESSE FOGÃO COM 
MADEIRA / LENHA / TERCO (ESTRUME)/SABUGO 
DE MILHO/PALHA OU FOLHA ? 

        ___ ___ horas 

 
47C. AINDA USAM FOGÃO COM MADEIRA / LENHA / 
ESTERCO  (ESTRUME) / SABUGO  DE MILHO / 
PALHA OU FOLHA PARA COZINHAR NA SUA CASA 
? 

           1 sim   2 não 

 
 
47D. ESTE FOGÃO TEM (OU TINHA) UMA CHAMINÉ 
? 

          1 sim   2 não 

 

48. NA SUA CASA, POR MAIS DE SEIS MESES EM 
TODA SUA VIDA, USARAM   CARVÃO PARA 
AQUECER A CASA ? 

         1 sim   2 não 
 
[Se “sim” para a Questão 48 pergunte  as Questões 
48A até 48C; caso contrário, pule para a Questão 49] 

 
 
48A. POR QUANTOS ANOS USARAM CARVÃO 
PARA AQUECER SUA CASA ? 

         ___ ___  anos 
 
 
48B. AINDA USAM CARVÃO PARA AQUECER SUA 
CASA ? 
          1 sim   2 não 
 
 
 
48C. QUANTOS DIAS EM MÉDIA, O(A)  SR(A) 
FICAVA PERTO DESSE AQUECIMENTO, EM UM 
ANO ?         ___ ___ dias 
 
 
 
 
49. NA SUA CASA, POR MAIS QUE 6 MESES EM 
TODA SUAVIDA, USARAM MADEIRA / 
LENHA/ESTERCO (ESTRUME) / SABUGO DE MILHO 
/ PALHA OU FOLHA PARA AQUECER A CASA ?        
1 sim   2 não 
 
 
Se “sim” para a Questão 49 pergunte  as Questões 
49A até 49C; caso contrário, pule para o final dos 
questionário] 
 
 

 

49A. POR QUANTOS ANOS USARAM MADEIRA/ 
LENHA / ESTERCO (ESTRUME) / SABUGO DE 
MILHO / PALHA OU FOLHA PARA AQUECER SUA 
CASA ? 

         ___ ___  anos 

 
49B. AINDA USAM MADEIRA / LENHA / ESTERCO 
(ESTRUME) / SABUGO DE MILHO / PALHA OU 
FOLHA PARA AQUECER SUA CASA ? 

        1 sim   2 não 

 
49C. QUANTOS  DIAS EM MÉDIA, O(A) SR(A) 
FICAVA PERTO DESSE AQUECIMENTO, EM UM 
ANO ? 

         ___ ___ dias 

 
 
ENTREVISTADORES: ____ ____        ____ ____ 
DATA DA ENTREVISTA______ /______/_________  
                                           d    d      m   m      a  a   a   a 
 
HORA DE TÉRMINO DA ENTREVISTA: 
 __ __ h __ __ min.
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