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22 de agosto de 2022 

 

Área clínica 

Avaliação da qualidade de cuidados de saúde prestados, em adultos, relativamente ao diagnóstico e 
tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), na área dos cuidados de saúde primários, 
pela implementação da Norma n.º 05/2019, de 26 de agosto, “Diagnóstico e Tratamento da Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica no Adulto”, doravante designada por Norma. 

 

Período de observação e casos analisados 

Dos casos novos de DPOC diagnosticados pelo Médico de Família, em 2019, foram analisados 80 
processos clínicos de utentes adultos, sob vigilância e tratamento na Unidade de Saúde, provenientes 
do arquivo clínico pertencente a 8 Unidades de Saúde (ver Ficha técnica, no verso). 

 

Resultados 

A taxa de conformidade global foi de 65,6%, com a distribuição, por Unidade de Saúde, apresentada 
no gráfico abaixo. 

 

Registos clínicos: 

a) Apenas em 75 % dos casos houve registo, no processo clínico SClínico, de sintomas respiratórios 

crónicos e persistentes (tosse, expetoração, dispneia) e/ou exposição a fatores de risco (tabaco, 

poeiras e gases inalados), conforme plasmado na Norma; 

b) Apenas em 56,3 % dos casos houve registo, no processo clínico SClínico, do resultado obtido 

por realização de espirometria, a qual confirma o diagnóstico de DPOC, traduzido por obstrução ao 

fluxo aéreo (relação FEV1/FVC inferior a 70% após broncodilatação), conforme descrito na 

Norma. 

 

Taxa de Conformidade por Unidade de Saúde   
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Recomendações  

No âmbito do diagnóstico e tratamento da doença pulmonar obstrutiva crónica no adulto: 

1. Registar, no processo clínico, os sintomas respiratórios crónicos e persistentes (tosse, expetoração, 

dispneia) e/ou exposição a fatores de risco (tabaco, poeiras e gases inalados), nos termos da Norma; 

2. Registar, no processo clínico, o resultado obtido pela realização de espirometria, para confirmação 

do diagnóstico de DPOC, traduzido por obstrução ao fluxo aéreo, isto é, relação FEV1/FVC inferior 

a 70% após broncodilatação, conforme descrito na Norma; 

3. Realizar formação específica sobre a Norma aos profissionais de saúde bem como implementar 

processos internos de monitorização e de auditoria interna à Norma.  

 

A Área Funcional da Qualidade promoverá, durante o ano de 2023, a avaliação de seguimento da 

conformidade da implementação da Norma n.º 05/2019, de 26 de agosto, “Diagnóstico e Tratamento da 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica no Adulto”. 

 

Ficha técnica  

 

ARS Norte, I. P.     

Execução do Plano Estratégico da AFQ para 2021/2022, no âmbito das auditorias clínicas, em colaboração com o 
Departamento da Qualidade na Saúde, da Direção-Geral da Saúde. 

Participação de 8 Unidades de Saúde da ARS Norte, I. P, nos meses de abril a julho de 2022. 

1. Unidades de Saúde envolvidas: 

Aníbal Cunha, Carvalhido, Ermesinde, Faria Guimarães, Nova Salus, S. João de Sobrado, Tempo de Cuidar e 
Uma Ponte para a Saúde.                             

2. O protocolo interno de recolha implicava uma amostra de 10 casos novos de diagnóstico de DPOC em adultos, 
no ano de 2019, sob vigilância e tratamento na própria Unidade de Saúde, com diagnóstico R95 da iniciativa 
do Médico de Família, aleatoriamente selecionados.  

 
3. O modelo de grelha e de relatório da avaliação da conformidade foi previamente analisado com os participantes, 

bem como a metodologia de recolha da informação, padronizando os seus critérios. 


