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D P O... quê?1

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é uma doença 
broncopulmonar que resulta de uma obstrução das vias aéreas.

Sob esta designação incluem-se:

Bronquite crónica: é uma inflamação crónica dos brônquios e 
define-se como a presença de tosse e expetoração durante a 
maior parte dos dias.

Enfisema: pode surgir isoladamente ou como complicação da 
bronquite crónica. Há uma destruição progressiva do tecido 
pulmonar - dos alvéolos - e o pulmão vai perdendo a elasticidade. 
As vias aéreas colapsam.

DPOC em números2

1 milhão  
de doentes

300 milhões  
de €/ano em 
custos diretos

Causa de 
mortalidade  

em 2009

5ª
7991 

hospitalizações 
em 2010

O que fazer3

Deixar de fumar
Se o doente ainda não deixou de fumar deve 
fazê-lo. É o passo mais importante para impedir 
que a doença se agrave. Deve ainda evitar o 
fumo de outros fumadores (fumador passivo).

Manter a casa limpa
É muito importante manter a casa livre de pó, 
limpar mofo e bolor das casas de banho e 
lavatórios.

Evitar locais com ar poluído
Se os níveis de poluição no ar estiverem 
elevados, mantenha-se em casa.

Prevenir riscos acrescidos para a saúde
Fazer a vacina contra a gripe e outras infeções 
bacterianas é muito importante. Estas vacinas 
ajudam a prevenir doenças de risco para 
doentes com DPOC.

Evitar multidões
Evitar multidões, especialmente no Outuno  
e Inverno, quando existem picos de gripe.

Lavar as mãos com frequência
Lavar as mãos regularmente ajuda a evitar a 
proliferação de germes.

Evite o ar frio
Tente evitar o ar frio pois pode causar 
broncoespasmos e falta de ar.

Tratar a DPOC1

• Deixar de fumar 
Esta é a única medida que impede a doença de se ir agravando. 
Se o doente não conseguir deixar de fumar sozinho deve ser 
informado e encaminhado para consultas de cessação tabágica.
 
• Evitar as infeções respiratórias 
Os doentes com DPOC devem ser vacinados contra a gripe e 
outras infeções bacterianas. 
 
• Tratar devidamente as infeções respiratórias
Reconhecem-se pela cor amarela e aumento de viscosidade da 
expetoração, o que a torna mais difícil de expulsar.
 
• Utilizar um broncodilatador 
Para combater a falta de ar e o cansaço fácil, o doente deve fazer 
um broncodilatador inalatório.
  
• Alterar alguns hábitos de vida
É importante ter uma alimentação equilibrada, reduzir o peso se 
for excessivo, fazer exercício físico sem se esforçar para além das 
capacidades.
 
• Fazer reabilitação respiratória
Existem diversos exercícios respiratórios simples para doentes 
com DPOC

1. Sociedade Portuguesa de Pneumologia http://www.sppneumologia.pt/faqs/faqs-list/65 acedido a 20/05/2014.
2.  Barbara et al. Eur Respir J, 2010 (abstract); ONDR, 2011.
3. http://www.copd.com/about-copd/symptoms.html acedido a 20/05/2014. IP
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Sintomas3

Tosse 
persistente

Falta de ar
Pieira

Pneumonia e 
infeções pulmonares 
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Prevalência da DPOC


