
Sofro de doença pulmonar obstrutiva crónica e
compreendo esta doença?

A DPOC é uma doença progressiva que se desenvolve de modo insidioso e silencioso, levando a uma queda na função

pulmonar. Uma tosse matinal é, com frequência, um sintoma da DPOC.

O que significa DPOC?

O acrónimo DPOC significa doença pulmonar obstrutiva crónica.

Trata-se de uma doença dos tubos brônquicos e pequenos sacos (alvéolos) na extremidade daqueles, onde ocorre a troca de gás.

Com a DPOC, os tubos ficam espessos e inflamados, de um modo que dificulta a passagem de ar e as paredes do saco perdem sua

elasticidade e se tornam rígidas. Devido a essas alterações estruturais nos pulmões, o ar pode entrar, mas tem dificuldade para sair

quando você expira, fazendo com que os pulmões fiquem superinflados. A inflamação nos tubos brônquicos produz muco, que é

expelido através da tosse, geralmente pela manhã.

As pessoas com DPOC desenvolvem falta de ar com actividades cada vez mais moderadas.

O que causou minha DPOC?

O tabagismo é a principal causa de DPOC. A maioria dos portadores de DPOC fuma ou costumava fumar. A exposição a longo

prazo a outros irritantes pulmonares, como a poluição do ar, gases químicos ou poeira, também pode contribuir para a DPOC.

Se você tiver sintomas de tosse e falta de ar cada vez maior, consulte seu médico e faça exames para a detecção de DPOC.

Se você é ou já foi fumador e/ou apresenta sintomas indicativos, é importante fazer exames de pulmão para fazer o rastreio e tratar

logo no início uma possível DPOC.
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