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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), é uma doença 

caracterizada pela obstrução irreversível das vias aéreas. Pacientes portadores de 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica apresentam um estilo de vida sedentário, 

provocado pela limitação da doença. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica afeta 

principalmente pacientes idosos, fumantes e ex-fumantes, causando impacto social e 

econômico, já que muitos desses pacientes são obrigados a parar de trabalhar pelo 

avanço da doença. Pacientes em estágios muito avançados necessitam de auxílio de 

oxigênio para conseguir respirar. OBJETIVO: Pesquisar as atividades dos pacientes 

atendidos no Hospital Electro Bonini, afetadas pela Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica. METODOLOGIA: Serão entrevistados 50 pacientes portadores de Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica. RESULTADOS PRELIMINARES: Os pacientes 

entrevistados de ambos os sexos apresentaram idade entre 54 a 84 anos, a maioria 

relatou dificuldades em realizar atividades que exigem algum esforço físico. 

 

Palavras-chave: Doença pulmonar obstrutiva crônica. Cigarro. Idosos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

        A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), é uma doença caracterizada pela 

obstrução irreversível das vias aéreas. A obstrução do fluxo aéreo está associada a 

uma resposta inflamatória anormal dos pulmões em resposta ao uso de cigarro. A 

fumaça do cigarro é composta por uma fase particulada e outra gasosa de produtos 

tóxicos (Silveira,1999). 

         A maioria dos portadores são assintomáticos por longos períodos, como 

consequência tornam-se subtratada (SBPT, 2004). A DPOC teve um crescimento 

significativo no decorrer dos anos, afetando principalmente pacientes idosos, 

fumantes e ex-fumantes, causando impacto social e econômico, já que muitos desses 

pacientes são obrigados a parar de trabalhar pelo avanço da doença. Nos estágios 

mais avançados da doença ocorre uma diminuição da qualidade devida desses 

pacientes, pois deixam de realizar atividades do cotidiano, antes realizada com 

extrema facilidade 
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OBJETIVO 

 

        Identificar as atividades dos pacientes atendidos no Centro Clínico Electro Bonini, 

afetadas pela doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

 

METODOLOGIA 

 

     Serão entrevistados 50 pacientes portadores de DPOC, independente do sexo.         

As entrevista serão realizadas na sala de orientação farmacêutica do Hospital Electro 

Bonini da Universidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo.      

 

DESENVOLVIMENTO 

 

         A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença relacionada 

principalmente ao uso de cigarros por um longo período, desse modo, portadores de 

DPOC, são em sua grande maioria fumantes ou ex-fumantes.  Antigamente a DPOC 

era conhecida como bronquite crônica ou enfisema pulmonar (BRASIL, 2013). 

        Segundo a Organização Mundial de Saúde a DPOC é a quarta principal causa 

de morte. Os pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica 

permanecem em sua maioria assintomático por um longo período de tempo. 

O diagnóstico pode ser feito através de exames clínicos e também pelo exame 

espirometria, existem dois tipos de espirômetros, o de circuito fechado e o aberto, no 

espirômetros de circuito fechado o paciente realiza o processo de respiração dentro 

do circuito onde através de um fluxômetro serão adicionados O2 e por um absorvedor 

serão retirados o CO2.  (COSTA; JAMAMI, 2001). 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

 

As perguntas abaixo se referem às atividades que são afetadas pela DPOC. 

Respondidas por pacientes de ambos os sexos com idade entre 54 a 84 anos. 

Levo muito tempo para me lavar ou me vestir 28% 

Demoro muito tempo ou não consigo tomar banho  16% 

Ando mais devagar que as outras pessoas. 64% 

Demoro muito tempo para realizar as tarefas como o trabalho de casa.  52% 

Quando subo um lance de escada, vou muito devagar ou tenho que 

parar para descansar 

64% 

Se estou apressado ou caminho mais depressa, tenho que parar para 

descansar ou ir mais devagar 

60% 

Por causa da minha respiração, tenho dificuldade para desenvolver 

atividades como: subir ladeiras, carregar objetos subir escadas, etc... 

60% 

Por causa da minha respiração, tenho dificuldades para desenvolver 

atividades como: trabalho manual pesado, correr, andar de bicicleta, 

nadar rápido ou praticar esportes de competição 

68% 
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