
ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE COM DPOC 

 

Diagnóstico 

  

DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) ainda é uma doença 

pouco conhecida e subdiagnosticada; 80% dos casos de DPOC 

diagnosticados no estudo Platino não sabiam ter a doença. 

 O diagnóstico da DPOC baseia-se na presença de Fator de Risco 

(Tabagismo ou exposição à fumaça de lenha), sintomas respiratórios e 

obstrução brônquica. 

 Os indivíduos que apresentam fator de risco e sintomas respiratórios 

(falta de ar, chiado, tosse e catarro) devem realizar uma Espirometria (prova 

de função pulmonar) antes e após uso de broncodilatador (beta - 2 

adrenérgicos – 400mcg). 

  

Diagnóstico Diferencial 

 

- Asma: alguns pacientes podem apresentar a associação de DPOC e asma. 

- Bronquiectasias 

- Tuberculose, câncer de pulmão ou insuficiência cardíaca 

 

Exames 

 

- Radiografia de tórax PA e PE 

- Tomografia computadorizada de tórax (TAC) 

 Recentemente com a descoberta de que o câncer de pulmão é mais 

prevalente em pacientes com DPOC, tem-se recomendado à realização de 

TAC anual, para a possibilidade de diagnóstico precoce do câncer. 

- Hemograma: Policitemia 

      Anemia – encontrada em 20% dos pacientes. 

- Ecocardiograma: doença cardiovascular ou hipertensão pulmonar 

- Eletrocardiograma: doença coronariana 

- Polissonografia 

- Dosagem de alfa-1-antitripsina 



 

Avaliação da Gravidade 

 

- Escala de avaliação de dispnéia do           MRC > 2 - grave 

  MRC modificada                                           MRC > 3 a 4 – muito grave  

 

- CAT: escala de avaliação de qualidade do estado de saúde para a DPOC. 

Entregar na sala de espera. 

 

- Número de exacerbações no último ano 

 = 2 ou +2 exacerbações – grave ou muito grave 

 

Tratamento na Fase Estável 

 

- Tratamento não medicamentoso 

• Afastar dos fatores de risco 

o Tabagismo deve ser tratado 

  Esclarecimento e estímulo à cessação do tabagismo 

• Afastar de atividades com poeira ou fumaça ambiental 

• Atividade física regular 

o Estimular caminhada regular 

 

- Tratamento Medicamentoso 

• Consulta e acompanhamento com médico pneumologista 

 

- Vacinação 

• Antigripe: anualmente 

• Antipneumococcica: 

o Se utilizar a R23 (polissacarídea), 01 dose, repetir em 05 

anos 

o Se utilizar vacina conjugada, 01 dose. 

 


