
DPOC 

 

Esse termo lhe parece algo estranho? Você já ouviu ou leu alguma coisa 

a respeito? Soa para você como uma destas doenças raras? 

Pois bem, a DPOC é uma doença muito comum e muito provavelmente alguém 

próximo a você, ou até mesmo você, pode ser portador desta patologia. Assim, 

é muito importante que você conheça um pouco a respeito da DPOC. 

 

O que é DPOC? 

DPOC significa Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. É uma doença que 

acomete os pulmões e cujos sintomas têm longa duração (meses a anos), 

sendo que os mais frequentes são: tosse, produção de catarro e falta de ar. 

Embora a denominação DPOC seja recente, esta é uma doença antiga, que 

costumava ser chamada de bronquite crônica ou enfisema pulmonar (talvez 

você já tenha ouvido esses termos). 

 

A DPOC é uma doença rara? 

Não. Na verdade, a DPOC é uma patogenia bastante comum.  

No Brasil, estudos científicos estimam que existam cerca de 7 milhões de 

portadores da doença, sendo que parte significativa dessas pessoas não sabe 

que tem essa patologia. 

O atraso no diagnóstico pode comprometer a saúde do paciente. 

 

Qual é a causa da DPOC? 

A causa principal para o surgimento da DPOC é o tabagismo. Saiba que se 

você é fumante, você é um potencial candidato para adquirir essa doença. 

Quanto maior a quantidade de cigarros que a pessoa fuma por dia e quanto 

maior o número de anos de tabagismo, maiores as chances da DPOC surgir. 

 

No entanto, por razões ainda não completamente compreendidas, não são 

todos os fumantes que desenvolvem DPOC, apenas cerca de 15% irão ter a 

doença. Não está esclarecido se o fumante passivo pode desenvolver DPOC. 



Uma outra causa de DPOC é a inalação, durante anos, da fumaça resultante 

da queima da lenha, ainda muito comumente utilizada em fogões no interior do 

Brasil. 

Uma causa relativamente rara de DPOC é uma deficiência congênita da 

enzima alfa-1 antitripsina. 

 

Quando suspeitar do diagnóstico de DPOC? 

Se você é fumante e apresenta pelo menos um dos sintomas apresentados a 

seguir, você pode ter DPOC: 

 Tosse persistente; 

 Produção de catarro, geralmente mais intensa pela manhã (“pigarro do 

cigarro”); 

 Falta de ar para realizar atividades físicas; 

 Chieira no peito quando está gripado ou resfriado; 

 Sensação de que os quadros de gripe ou resfriado demoram a melhorar 

(“gripe mal curada”). 

 

Como é feito o diagnóstico de DPOC? 

É importantíssimo que o paciente fumante que apresente os sintomas 

respiratórios mencionados procure o médico para uma avaliação. O médico 

fará o diagnóstico de DPOC com base nesses sintomas. Alguns exames 

complementares como radiografia de tórax e espirometria, poderão ser 

necessários. A espirometria, exame simples que serve para avaliar a função 

pulmonar, permite confirmar a presença da DPOC e também avaliar a sua 

gravidade. 

 

Qual a principal medida no tratamento da DPOC? 

Parar de fumar é a principal medida a ser adotada no tratamento da DPOC. 

Você que é fumante deve pensar seriamente em parar de fumar, 

principalmente se é portador de DPOC. 

 

A interrupção do tabagismo é a única conduta que comprovadamente 

interrompe a progressão da doença. 



 

Existem medicamentos para o tratamento da DPOC? 

Sim. Os broncodilatadores, que são as principais medicações utilizadas, 

possuem a capacidade de dilatar os brônquios e melhorar os sintomas da 

doença, bem como o desempenho físico e a qualidade de vida. 

O médico selecionará o broncodilatador mais adequado para o paciente, sendo 

que frequentemente é preciso mais de um tipo desse medicamento para que 

haja sucesso no tratamento. 

 

Que outras estratégias podem ser utilizadas no tratamento da DPOC? 

O tratamento da DPOC vai além da interrupção do tabagismo e do uso de 

broncodilatadores. O médico é capaz de elaborar um programa de tratamento 

para cada paciente, que terá, entre outras condutas, a vacinação contra 

infecções respiratórias (gripe e pneumonia) e programação de atividade física, 

que irão promover melhoras dos sintomas, da qualidade de vida e da 

capacidade de realizar as atividades do cotidiano. 


