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O que é a DPOC (DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA)1?

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma
doença tratável, prevenível e comum, caracterizada
por sintomas respiratórios persistentes e obstrução
do fluxo de ar. Geralmente, é causada por exposição a gases ou partículas tóxicas, como tabagismo (hábito de fumar), poluição ou fumaça de
lenha. Antigamente era chamada de enfisema ou
bronquite crônica. Esses gases e/ou partículas tóxicas levam à inflamação generalizada nos pulmões,
determinando a diminuição da função respiratória.
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Quais são os exames para descobrir a DPOC1?
O principal exame é a espirometria (ou prova de função pulmonar), também conhecida como exame do
sopro, porque o paciente expira em um computador, o qual mede a quantidade de ar que sai
dos pulmões. Esse exame é capaz de fazer o
diagnóstico e ajudar o médico a definir o tratamento. Ao contrário do que muitos pensam,
não é a radiografia de tórax, nem a tomografia
computadorizada que determinam a DPOC. Esses métodos são apenas complementares.

3

Quais são os principais
sintomas da DPOC1?

Os sintomas respiratórios mais comuns
são falta de ar (dispneia), tosse e produção
de secreção (catarro), dificuldade para fazer
exercícios físicos.
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Quais são os principais desencadeantes
dos sintomas da DPOC1?

Muitas vezes, os pacientes não percebem
seus sintomas ou associam seu surgimento ao processo de envelhecimento.
Entretanto, quando ocorre uma outra
doença concomitante, esses sintomas
pioram e são notados. Essa piora é
definida como exacerbação e pode
ser desencadeada por doenças virais (resfriados, gripes), doenças
bacterianas (pneumonias, infecções do
trato respiratório superior), embolia pulmonar, insuficiência cardíaca, entre várias
outras. A maior parte destas infecções são
preveníveis por vacinas essenciais na DPOC
(vacina da gripe, vacinas da pneumonia).
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A DPOC é hereditária1?
Existe relação com os genes herdados de nossos
pais. Existe uma forma hereditária, a deficiência de uma enzima chamada alfa-1-antitripsina, que determina DPOC em adultos jovens,
podendo estar associada também a outros
problemas, como cirrose hepática. Embora essa doença seja rara, mostra como
os genes podem determinar o surgimento
da DPOC. Existem genes que já foram correlacionados com a predisposição à doença,
mas, não basta apenas isso: é necessária a interação da genética com fatores ambientais.
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A DPOC tem início em alguma idade específica1?

Geralmente surge após os 40 anos. Nas pessoas que apresentam a deficiência
de alfa-1-antitripsina, a DPOC costuma se manifestar por volta dos 20 anos.
O envelhecimento determina mudanças nas vias aéreas parecidas com as que
os pacientes com DPOC apresentam. É como se os pulmões envelhecessem
mais rápido. Não existe DPOC em crianças ou adolescentes.
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A DPOC tem cura1?

Infelizmente não. No entanto, tem bom controle, com medicações e tratamentos não medicamentosos, como reabilitação pulmonar. Assim, é possível suprimir os sintomas e melhorar a qualidade de vida, mesmo sem cura, tal como
no caso de outras doenças crônicas, como a hipertensão arterial sistêmica
(pressão alta), diabetes, asma, entre outras.
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Se eu parar de fumar,
vou melhorar da DPOC1?

Sim. Parar de fumar é parte fundamental do tratamento da DPOC. A
cessação do tabagismo, em qualquer momento, terá benefícios na
função pulmonar, no bem-estar e
na qualidade de vida do paciente.
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Como se trata a DPOC1?

Por ser uma doença que obstrui o fluxo de ar, o
principal medicamento usado no tratamento
é o broncodilatador inalatório, administrado
através de diversos tipos de dispositivos,
também conhecidos como “bombinhas” ou
os nebulizadores. Existem os broncodilatadores de uso diário, que podem ser
inalados uma ou mais vezes ao dia. O
médico pode optar por prescrever mais de
um broncodilatador e associá-los. Há ainda
as medicações broncodilatadoras de resgate,
utilizadas quando o paciente tem falta de ar ou
cansaço agudamente. Devem ser inaladas sob
demanda, ou seja, apenas quando necessárias. Funcionam como os remédios
para febre: quando o seu efeito termina, se não tivermos tratando a causa da febre
(causa da falta de ar), o sintoma retornará e será necessária nova dose.
Em alguns casos, também são associados corticoides inalatórios para conter
a inflamação, já que são substâncias anti-inflamatórias. Normalmente, isso
acontece nos pacientes com mais exacerbações ou em uma situação de risco
definida pelo médico.
Prefere-se a via inalatória para diminuir os efeitos colaterais das medicações.
Quando surgem as exacerbações, pode ser necessário usar cursos curtos de corticoides sistêmicos (orais ou intramusculares ou intravenosos) e/ou antibióticos.
Alguns pacientes mais graves necessitam ainda de suplementação de oxigênio, desde algumas horas, durante atividades físicas mais vigorosas, até durante um dia inteiro (ver abaixo).
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A DPOC é uma
doença grave1?

A exemplo de outras doenças crônicas, a DPOC pode variar desde uma
doença leve, com necessidade apenas
de acompanhamento regular e a abstinência do tabaco, até uma forma grave,
com suplementação de oxigênio contínuo.
A avaliação médica, de história clínica e de
exames complementares determinará a extensão e a gravidade da doença e a necessidade de cada paciente.
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Quais são as principais complicações
que pacientes com DPOC podem ter1?

As mais frequentes são infecções respiratórias que acabam levando o paciente à
emergência. No caso de
pacientes em uso de corticoides
inalatórios, a possibilidade de
pneumonias é maior.
Outras complicações mais
graves são o pneumotórax, a
embolia pulmonar e a hipertensão pulmonar: a primeira é uma
complicação que acontece pelo extravasamento de ar entre o pulmão e
a parede do tórax. A embolia decorre da
formação de um trombo (coágulo), geralmente nas pernas, que se solta e acaba obstruindo os pulmões. Essas duas situações costumam ser emergências, com alto risco de morte. Já a hipertensão
pulmonar é o aumento da pressão nos vasos sanguíneos que levam o sangue
ao pulmão, relacionado à destruição dos alvéolos (células pulmonares).
Complicações cardiológicas também são bastante comuns: angina (dor no peito), infarto do coração, arritmias (alterações do batimentos cardíacos).
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Todos os pacientes vão precisar usar oxigênio1?

Não. O uso de oxigênio eventualmente acontece nos
pacientes que abandonam o tabagismo muito tarde
ou que nunca param de fumar. A complementação será determinada pela gasometria arterial
(medida da quantidade de oxigênio no sangue
das artérias), solicitada pelo médico quando ele
considerar que o caso já se encontra em estágio
em que o uso do oxigênio possa ser benéfico.
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Como se pode prevenir uma exacerbação1?
Além das medicações prescritas pelo médico,
deve-se tomar as vacinas recomendadas regularmente, como a da gripe e a pneumocócica
(vacina da pneumonia). A atividade física
aeróbica está associada à diminuição de
infecções respiratórias. Para casos selecionados, o médico pode indicar a reabilitação pulmonar, que é um programa
multidisciplinar composto de exercícios físicos associados à cessação do tabagismo e
recomendações alimentares.

6
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Existe alguma cirurgia para DPOC1?

Existe, mas ela raramente é realizada, e somente em casos muito selecionados, devido ao seu caráter excepcional de benefício. A
cirurgia de redução de volume pulmonar pode ser feita tanto por
broncoscopia. quanto por operação tradicional do pulmão com o tórax aberto. É utilizada em pacientes gravíssimos e que têm enfisema ou bolhas desproporcionalmente localizadas em uma parte delimitada do
pulmão. Essas bolhas acabam por pressionar e dificultar o funcionamento da
parte saudável do pulmão. Assim, sua retirada melhora a capacidade de oxigenação do paciente. O transplante de pulmão pode ser considerado apenas para
pouquíssimos pacientes.
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Qual a relação entre DPOC e câncer de pulmão1?

Ambas são doenças intimamente relacionadas com o consumo de tabaco, que
dependem de herança genética associada aos fatores ambientais. No entanto,
há pacientes que terão câncer sem nunca terem tido DPOC e nem todos com
DPOC terão câncer.
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Como inalar minhas medicações1?

COMO
USAR MEU
DISPOSITIVO
DE PÓ

•
•

COMO
USAR MEU
DISPOSITIVO
DE SPRAY

•
•

•
•

•
•

Tirar todo o ar do pulmão.
Quando não tiver mais ar, colocar o dispositivo/aparelho na
boca e puxar com força o máximo que você conseguir.
Prender o ar por 10 segundos.
Soltar o ar.
Tirar todo o ar do pulmão.
Quando não tiver mais ar, colocar o dispositivo/aparelho na boca
e puxar lenta e suavemente o máximo que você conseguir.
Prender o ar por 10 segundos.
Soltar o ar.

IMPORTANTE: É ESSENCIAL SEMPRE FAZER
A HIGIENIZAÇÃO ORAL DEPOIS DE USAR
QUALQUER MEDICAÇÃO INALATÓRIA.

ESTE FOLHETO TEM O OBJETIVO DE FORNECER
INFORMAÇÕES SOBRE A DPOC E SER UM AUXÍLIO,
E NÃO SUBSTITUI UMA CONSULTA MÉDICA. VOCÊ
DEVE PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO SE TIVER
QUALQUER DÚVIDA OU SENTIR DESCONFORTO.

7

MEU(S)
REMÉDIO(S)
DE USO
DIÁRIO É
(SÃO):
MEU
REMÉDIO DE
RESGATE É:
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Quais situações podem piorar a falta
de ar ou o desconforto respiratório1?

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Emoções: aborrecimentos, ansiedade, raiva
Odores fortes
Atividades/exercícios físicos intensos
(às vezes, subir uma escada pode ser
o suficiente para piorar)
Locais com fumaça/cigarro

Como agir se acontecer algumas
das situações descritas a seguir2

Ficar sem fôlego
Sentir aperto no peito
Ter dificuldade para respirar
Tossir com ou sem secreção
Mudar a cor da minha secreção
Acordar de madrugada com falta
de ar
Lembrar que estou respirando
Faço __________ jatos do meu medicamento de resgate (broncodilatador de ação rápida) a cada 15 minutos
por até 4 vezes (totalizando uma hora).

ATENÇÃO: SE NÃO HOUVER MELHORA NO
PERÍODO DE UMA HORA, DEVE-SE PROCURAR
IMEDIATAMENTE UM PRONTO-SOCORRO.
8
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•
•
•
•
•
•
•
•

Exacerbação da DPOC2:

Meu inalador de resgate não está me ajudando
Dificuldades para andar ou falar
Maiores dificuldades para respirar
Chiado no peito
Tosse com muita secreção
Muito cansaço
Fraqueza
Boca e/ou dedos roxos
TRATA-SE
DE UMA
EMERGÊNCIA!
TOME AS
SEGUINTES
MEDIDAS
IMEDIATAMENTE

•
•
•
•
•

Avisar alguém para te ajudar.
Ficar sentado e evitar deitar.
Tentar manter a calma. Pânico só piora neste
momento!
Chamar o SAMU (192) ou pedir para ser levado
ao pronto-socorro urgente.
Marcar uma consulta com o seu pneumologista
o mais rápido possível.
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