
DPOC – ATUALIDADES 

 

É uma doença que pode ser prevenida e tratada, caracterizando-se 

por limitação persistente ao fluxo aéreo. É usual e progressiva e associada 

com resposta inflamatória crônica aumentada nas vias aéreas e pulmão frente 

à inalação de gases ou partículas nocivas. 

Exacerbações e comorbidades podem contribuir para maior 

gravidade em determinados pacientes. 

 

Exacerbação da DPOC 

 

A exacerbação pode ser definida como a alteração aguda e 

sustentada das condições clínicas do paciente em relação à situação basal e 

variabilidade diária dos sintomas, com necessidade de mudança na 

medicação de manutenção. 

Durante tais crises, ocorre um elevado consumo de fármacos e 

até 10% dos indivíduos requerem hospitalização. Os casos mais graves 

possuem maior número de exacerbações, o que está associado a índices 

superiores de declínio da função pulmonar e mortalidade. 

Está relacionada diretamente a: 

 - Aumento dos sintomas e redução da função pulmonar; 

  - Declínio acentuado da função pulmonar; 

 - Aumento dos custos econômicos; 

 - Elevação da mortalidade; 

 - Impacto negativo na qualidade de vida. 

 

 

A Exacerbação aguda é rápida, enquanto sua recuperação é lenta. 

 

 

Os sinais e sintomas das exacerbações podem ser respiratórios 

(divididos em primários e secundários) e sistêmicos. 

 

 



Sintomas respiratórios primários: 

• Piorada dispnéia (falta de ar); 

• Mudança da cor do escarro; 

• Aumento da secreção. 

 

Sintomas respiratórios secundários: 

• Aumento da tosse; 

• Aperto torácico; 

• Dor torácica em alguns pacientes; 

• Aumento dos sibilos (chiado); 

• Taquipneia (respiração rápida); 

• Taquicardia (batimentos cardíacos rápidos). 

 

Sistêmicos: 

• Insônia; 

• Confusão mental, em caso de hipercapnia (aumento de CO2 – 

Dióxido de Carbono); 

• Fadiga; 

• Mal estar: 

• Febre, em caso de exacerbação infecciosa; 

• Depressão, em alguns casos. 

 

Estágios da DPOC e exacerbações 

 

Estágio GOLDII, GOLD III e GOLD IV – quanto maior a gravidade 

espirométrica da DPOC, maior é a chance de exacerbação e maior também o 

risco de hospitalização. 

O GOLD indica que o risco de exacerbações deve ser avaliado de 

acordo com a classificação espirométrica e história individual do paciente. 

Dessa forma, duas ou mais exacerbações no último ano e um VEF1 menor de 

50% do sabor previsto são indicadores de alto risco. 

 

 



 

Frequência e gravidade das exacerbações elevam o risco de 

mortalidade do paciente com DPOC. 

 

  

Portanto, pacientes com DPOC devem realizar visitas médicas 

periodicamente e utilizar medicamentos broncodilatadores prescritos 

regularmente. Deve-se vacinar contra pneumonia e anualmente vacinar 

contra gripe; para evitar exacerbações. 

 

 

Exacerbações levam a perda de função pulmonar mais rápida 

do que os pacientes de DPOC que não exacerbam e também levam a 

maior risco de mortalidade. 

  


