
 

 
 

20º episódio – Podcast Canal Respiratório 
 

Sintomas respiratórios crônicos com espirometria normal: o que pensar? 
 
 
Olá, sou Bernardo Maranhão, pneumologista, Professor da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro e especialista interno da GSK. 
 
 Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Neste episódio, discutiremos um tema de 
grande relevância: Sintomas respiratórios crônicos com espirometria normal: o que pensar? 
 
 A presença de sintomas respiratórios crônicos deve ser sempre alvo de atenção na clínica 
médica e em especial na pneumologia, principalmente nos tabagistas, grupo este em que tais 
ocorrências podem apontar para repercussões futuras.   
 
 Tosse e secreção respiratória figuram dentre os sintomas possivelmente encontráveis e, quando 
crônicos, orientam para necessidade de investigação e algumas condutas, incluindo o reforço quanto à 
necessidade de se abandonar o tabagismo. Respaldando esta premissa mencionamos estudo do início 
da década de 90, conduzido por um comitê de pesquisa dinamarquês que relacionou a ocorrência de 
tais sintomas com declínio progressivo do VEF11.  
 
 O documento GOLD na sua primeira edição em 2001, classificou a DPOC a partir do estágio 0, 
o qual qualificava os pacientes com tosse produtiva crônica e espirometria normal como sendo de risco 
para desenvolvimento da doença.2 
 
No entanto, na atualização do documento em 2006, o estágio 0 foi removido da classificação  por ter sido 
considerada incerta a evolução daqueles pacientes para um quadro franco de DPOC3. 
 
 Na sequência, diversos trabalhos foram realizados no sentido de se avaliar a evolução deste 
grupo específico de pacientes, partindo-se do princípio que a presença de sintomas crônicos permitiria 
a inferência sobre prognóstico a longo prazo dos tabagistas. 
 
 Neste sentido, citamos interessante pesquisa em que 1570 tabagistas foram divididos em 2 
grupos sendo um deles com espirometria e medida da difusão do monóxido de carbono (DLCO) normais, 
e o outro com espirometria normal e reduzida DLCO. Todos os pacientes mantiveram o uso do tabaco 
e foram acompanhados por até aproximadamente 4 anos. Como resultado, observou-se que aqueles 
com espirometria normal, mas com baixa DLCO evoluíram em 22% para DPOC, contrastando com os 
integrantes do grupo de espirometria e DLCO normais, os quais somente 3% tiveram o mesmo 
desfecho4.  
 
 Ou seja, os pacientes tabagistas sintomáticos respiratórios, mas não diagnosticáveis como 
DPOC pelo documento GOLD5, merecem atenção quanto à evolução a médio prazo, visto que o 
comprometimento respiratório já pode estar em andamento, ainda que na ausência de alterações na 
espirometria. Podemos então supor que o período em que há sintomas respiratórios, mas sem 
representação funcional seria uma das formas precoces da DPOC, muito embora, dada a 
heterogeneidade da doença, outros mecanismos e manifestações iniciais possam existir, e igualmente 
representariam estágios precoces da doença. Na realidade, ainda representa um dilema se portadores 
de sintomas respiratórios crônicos irão evoluir para DPOC ou se os tabagistas que os portam integram 
um grupo a parte. Possivelmente, as duas correntes de raciocínio estão corretas6.   
 
 
 
  



 

 
Concluindo, a ausência de alterações detectáveis na espirometria não afasta a ocorrência já 

naquele momento de algum dano pulmonar. Por outro, a limitação ao fluxo aéreo isoladamente 
representa apenas parte da fisiopatologia da DPOC em suas fases mais precoces. 

 
 E aqui chegamos ao fim de mais um podcast. Agradecemos muito sua atenção e até o próximo! 
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