
“COÑECE  A EPOC”  É  O  LEMA ELIXIDO  ESTE  ANO  POLOS  PNEUMÓLOGOS
GALEGOS NO DÍA MUNDIAL DA ENFERMIDADE

• A Área Sanitaria de Vigo sumouse aos actos do Día Mundial cunha mesa
informativa na que se realizaron ademais espirometrías e a determinación
da idade pulmonar

• Só o 40% da poboación da área identifica esta patoloxía, fronte ao máis do
90% que sabe o que son a diabetes, a asma ou o ictus

• O servizo de Pneumoloxía do CHUVI participa nun estudo nacional sobre
esta enfermidade que indica que o 73% dos enfermos con EPOC non está
diagnosticado 

Vigo, 25 de novembro de 2019.- “Coñece a EPOC” é o lema elixido este ano, con
motivo  do  Día  Mundial  da  Enfermidade  Pulmonar  Obstrutiva  Crónica,  polos
pneumólogos galegos, co fin de dar a coñecer á poboación esta patoloxía, que segue
sendo unha das máis descoñecidas e menos diagnosticadas, a pesar de que a súa
prevaleza está a crecer.

A Área Sanitaria de Vigo sumouse, un ano máis, aos actos con motivo do Día Mundial
da EPOC, que coordinou o servizo de Pneumoloxía. Houbo unha mesa informativa na
zona  de  consultas  do  Hospital  Álvaro  Cunqueiro.  Nela,  todas  as  persoas  que  o
desexaron puideron someterse a unha espirometría,  principal  test  para diagnosticar
precozmente a EPOC, e a unha proba de idade pulmonar.

Na mesa participaron pneumólogos,  enfermeiras,  residentes e estudantes.  Ademais
das espirometrías, instruíuse sobre o uso de inhaladores a todos os que o solicitaron e
deuse consello aos fumadores para abandonar o hábito tabáquico. Tamén se informou
sobre unha enfermidade incluída dentro das causas xenéticas da EPOC, denominada
Déficit de alfa-1-antitripsina, na que interviron membros da asociación de doentes Alfa-
1 España. 



Os actos  do  día  concluíron  coa  celebración  das  “II  Xornadas  Multidisciplinares  de
atención ao paciente con EPOC de alta complexidade”. As sesións foron coordinadas
polo servizo de Pneumoloxía do CHUVI e estiveron dirixidas a pneumólogos, internistas
e facultativos de Atención Primaria.

O tabaco, principal causa
A EPOC é unha patoloxía producida polo consumo de tabaco e, en menor medida, pola
exposición a outros fumes, como os procedentes das cociñas de leña. É unha das
enfermidades  respiratorias  crónicas  máis  frecuentes,  e  afecta  aproximadamente  ao
12% da poboación maior de 40 anos. A Organización Mundial da Saúde prevé que para
o ano 2030 será a terceira causa de morte no mundo. A pesar diso, é un trastorno
pouco  coñecido  e  por  iso  adoita  tardar  en  diagnosticarse,  polo  que  é  esencial
incrementar o nivel de coñecemento xeral da mesma.

Esa circunstancia provocou que o Grupo Galego de EPOC (GalEPOC), integrado na
Sociedade Galega de Patoloxía Respiratoria (SOGAPAR), e baixo a coordinación da
pneumóloga viguesa, responsable da consulta de EPOC de alta complexidade da Área
Sanitaria de Vigo, Cristina Represas, decidise levar a cabo o estudo “COÑECEPOC”
financiado pola empresa Boehringer Ingelheim. Neste estudo unha recoñecida empresa
de enquisas entrevistou a más de 800 persoas co obxectivo principal de avaliar o grao
de coñecemento da enfermidade entre a poboación de Galicia. 

Só o 40% dos participantes na enquisa recoñeceu saber de forma espontánea o que é
a EPOC, porcentaxe claramente inferior ao das persoas que dixeron coñecer outras
enfermidades crónicas como a diabetes (98%), a asma (97%) ou o ictus (90%). 

Con  todo,  o  grao  de  coñecemento  da  enfermidade  aumentou  considerablemente
respecto ao nivel obtido noutra enquisa nacional, realizada en 2011, na que tan só o
17% da poboación sabía de que se trataba.

Outros resultados deste estudo son tamén moi reveladores: o 24% dos entrevistados
eran fumadores. O 29% destas persoas sufrían habitualmente síntomas respiratorios,
como tose ou dificultade para respirar, aínda que a metade nunca o consultou co seu
médico. O 80% dos fumadores aos que se preguntou no estudo fumaba desde hai máis
de 10 anos. 

“Estes datos reflicten a alta prevaleza das enfermidades respiratorias na poboación
xeral (case un terzo ten síntomas habituais). O principal factor de risco de moitas delas
é  o  tabaco,  que  é  consumido  diariamente  e  durante  anos,  pola  cuarta  parte  dos
galegos adultos. Unha circunstancia que provocará que as enfermidades respiratorias
(EPOC, fibrose, etcétera), cardiovasculares e cancros (maioritariamente o pulmonar)
sigan a ser algunhas das principais causas de mortalidade no noso país”, explica o xefe
de  Pneumoloxía  do  Complexo  Hospitalario  Universitario  de  Vigo  (CHUVI),  Alberto
Fernández Villar, elixido a semana pasada como presidente de SOGAPAR.



Vigo, nun estudo nacional
A área  Sanitaria  de  Vigo,  a  través  do  servizo  de  Pneumoloxía  do  Hospital  Álvaro
Cunqueiro, é o único centro galego que participa no Estudo EPISCAN II, realizado por
19 centros de 17 Comunidades Autónomas españolas. Un estudo que faise desde o
ano 2018.

Para  ese  traballo  os  profesionais  de  Pneumoloxía  do  CHUVI  entrevistaron  a  600
persoas  adultas  seleccionadas  ao  azar  en  toda  a  área  viguesa.  Ademais  das
entrevistas realizáronlles probas de función respiratoria e nalgúns casos TC de tórax.

Os resultados do estudo reflicten que case o 17% das persoas maiores de 40 anos,
tras  realizar  unha  espirometría,  ten  algunha  alteración  obstrutiva.  Unha porcentaxe
elevada se tense en conta que a media española sitúase nun 11,8%. Ademais, case un
73% desas persoas non estaban diagnosticadas.

“Todos os datos indican que aínda que a cidadanía ten máis coñecemento sobre a
EPOC que hai 8 anos, queda aínda moito por facer en canto á información sobre esta
enfermidade. Os actos que realizamos con motivo do Día Mundial son un paso máis
nesa dirección, pero hai que incidir aínda máis”, subliñou o doutor Fernández Villar.


