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de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2019. 28 fls. Trabalho de Conclusão de 
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RESUMO 

 

O presente estudo tratou-se de uma pesquisa realizada, tendo como problema de 
pesquisa quais os cuidados de enfermagem inerentes aos portadores de doença 
pulmonar obstrutiva crônica, trazendo como objetivo geral compreender a 
importância desses cuidados, o mesmo foi realizado através de levantamento 
bibliográfico, descritivo de abordagem qualitativa tendo por critério principal a busca 
realizada nas bases de dados por materiais publicados nos últimos 10 anos. O 
enfermeiro e sua equipe tem papel primordial na batalha em relação à doença 
pulmonar obstrutiva crônica por se tratar de uma patologia que cresce de forma 
ascendente em todo o mundo e traz consigo como principal fator de risco a questão 
do tabagismo, seu enfrentamento precisa ser eficaz através de medidas preventivas 
e educativas, o diagnóstico precoce, a adesão ao tratamento e as mudanças no 
hábito de vida do paciente são a base fundamental para que a patologia  não evolua 
de maneira a  ocasionar agravos e limitações na vida dos seus portadores.  
 

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 

Tabagismo; Insuficiência Respiratória; Dispneia. 
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ABSTRACT 
 

The present study isabout the nursing care inherent to patients with chronic 
obstructive pulmonary disease, with the general objective of understanding the 
importance of this care. A bibliographic survey was done, descriptive of qualitative 
approach having as main criteria the search carried out in the databases published in 
the last 10 years. The nurse and his/her team play a key role in the battle against 
chronic obstructive pulmonary disease because it is a growing disease worldwide 
and its main risk factor is smoking. Its coping needs to be effective through 
preventive and educational measures and early diagnosis. Adherence to treatment 
and changes in the patient's lifestyle habits are the fundamental basis for the 
pathology not to evolve in a way that causes disruptions and limitations in the 
patient’s life. 
 
 
Key-words: Nursing Care; Chronic obstructive pulmonary disease; Smoking; 

Respiratory Insufficiency; Dyspnoea. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) trata-se de uma patologia 

caracterizada pela limitação crônica ao fluxo aéreo trazendo alterações sistêmicas 

significativas que acometem um número cada vez maior de pessoas em todo o 

mundo, estando entre as quatro principais doenças não transmissíveis que 

acometem a população brasileira. 

Discorrer sobre tal temática é de grande relevância por se tratar de uma 

doença irreversível em que a adoção de medidas profiláticas e educativas a farão 

mantê-la sob controle evitando agravos e internações por longos períodos de tempo, 

ocasionando o afastamento do paciente das suas atividades diárias e laborais, o que 

acaba por acarretar danos emocionais e psicológicos ao seu portador e gastos ao 

sistema de saúde. 

Frente ao desafio de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus 

portadores e diminuir as altas taxas de morbimortalidade, faz-se necessário que a 

enfermagem e toda sua equipe estejam sempre em busca de conhecimentos em 

relação aos possíveis cuidados que poderão ser implementados, minimizando assim 

os danos por ela causados. 

Sendo assim, esse estudo tem como problema de pesquisa quais os cuidados 

de enfermagem inerentes ao portador de doença pulmonar obstrutiva crônica? 

Desta forma esse estudo tem como objetivo geral: compreender a importância 

dos cuidados de enfermagem ao paciente portador de DPOC, tendo como objetivos 

específicos: conceituar a DPOC segundo vários autores pesquisados; abordar as 

dificuldades para seu diagnóstico relatando as limitações encontradas pelos seus 

portadores na realização de atividades diárias; os tipos de tratamento disponíveis e 

por fim descrever as ações de enfermagem no cuidado ao portador de tal 

enfermidade.  

Tratou-se de um estudo bibliográfico, descritivo de abordagem qualitativa, 

onde a busca por artigos se deu por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

utilizando dos seguintes descritores, cuidados de enfermagem; doença pulmonar 

obstrutiva crônica; tabagismo; insuficiência respiratória e dispneia. Tendo por 

principal critério de seleção, estudos realizados nos últimos 10 anos, além da 

utilização dos artigos científicos foram utilizadas revistas sobre a temática abordada, 

manuais do ministério da saúde e associações que se referem a temática.  
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2. CONCEITUANDO A DPOC 

 

Por se tratar de um grave problema de saúde pública de ordem crescente e 

por muitas vezes diagnosticada tardiamente, é de extrema importância que 

tenhamos o conhecimento da patologia e sua definição para que possamos estar 

agindo em prol do paciente o mais precocemente possível. 

Conforme dados do site DATASUS (2014), a Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC) é uma enfermidade que acarreta um grande impacto negativo na 

qualidade de vida dos pacientes e representa, entre as doenças crônicas não 

transmissíveis, uma alta carga da doença para o Sistema Único de Saúde (SUS) 

com cerca de 40 mil mortes anualmente no país. 

Segundo Brasil (2013), nos últimos 10 anos a DPOC foi a "quinta maior causa 

de internação no Sistema Único de Saúde (SUS) com pacientes na faixa etária 

acima dos 40 anos, com número aproximado de 200.000 internações e gasto anual 

de cerca de 72 milhões de reais". 

De acordo com Brasil (2010) a DPOC “é uma doença com repercussões 

sistêmicas, prevenível e tratável, caracterizada por limitação do fluxo aéreo 

pulmonar, parcialmente reversível e geralmente progressiva”. 

A DPOC é ocasionada pela associação entre a bronquite crônica obstrutiva 

que é determinada pela presença de tosse e secreção na maior parte dos dias ou 

por no mínino três meses no ano por dois anos consecutivos, no paciente em que 

outros motivos da tosse tenham sido isolados, já o enfisema pulmonar é definido 

pelo alargamento atípico e definitivo dos espaços aéreos distais ao bronquíolo 

terminal, com destruição das paredes alveolares (LOIVOS, 2009). 

Ainda de acordo com Loivos (2009), a DPOC desenvolve sequelas extra-

pulmonares consideráveis e relevantes co-morbidades que poderão vir a contribuir 

para o desenvolvimento de outras patologias, entre elas o infarto agudo do 

miocárdio (IAM), angina, depressão, diabetes, distúrbios do sono, entre essas  

devemos destacar o câncer de pulmão tendo como fator de risco comum entre 

ambas o tabagismo.  

Já Azambuja et al (2013, p.14-15), traz em sua definição que a  DPOC é: 

Um distúrbio prevenível e tratável, caracterizado pela obstrução do fluxo 
aéreo, podendo ser persistente ou reversível de evolução gradativa que 
apresenta associação a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões 
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resultante da inalação de partículas ou gases tóxicos, tendo como, sua 
principal causa o tabagismo. 

 

O estudo acrescenta ainda que vivemos uma epidemia global de DPOC, e 

que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2020 a DPOC será a 

terceira causa de mortalidade e atualmente é a principal causa de morbidade em 

todo mundo.  

O hábito de fumar era comum entre indivíduos do gênero masculino, logo 

eram os mais acometidos por tal patologia, no entanto com o aumento da incidência 

do tabagismo entre as mulheres, a taxa de mortalidade causada pela DPOC já não 

apresenta uma elevada diferença entre ambos os sexos (AZAMBUJA et al., 2013). 

Loivos (2009), relatou em seu estudo que em relação ao gênero pesquisas 

insuflam uma maior vulnerabilidade das mulheres aos efeitos do tabagismo ao 

contrário dos homens, no entanto não foi comprovada essa diferença como fator de 

risco para o desenvolvimento da DPOC. 

Padilha, Oliveira e Campos (2010, p. 1130), apresentaram em seu estudo a 

seguinte definição de DPOC, "doença crônica e progressiva caracterizada pela 

limitação do fluxo aéreo que não é totalmente reversível, e está associada a uma 

resposta inflamatória anormal dos pulmões, podendo assumir diferentes estágios de 

gravidade". 

A definição de DPOC segundo Simon (2011, p.213) é: 

A DPOC é caracterizada por limitação crônica ao fluxo aéreo, alterações 
patológicas no pulmão, comorbidades e efeitos extrapulmonares 
significativos. Com a progressão da doença, é comum o surgimento e a 
piora da dispnéia, redução na força muscular periférica, queda na qualidade 
de vida e na capacidade de realizar as atividades de vida diária. 
 

A DPOC caracteriza-se por "sinais e sintomas respiratórios associados a 

obstrução crônica das vias aéreas inferiores, geralmente em decorrência de 

exposição prolongada a material particulado ou gases irritantes. O tabagismo é sua 

principal causa". (BRASIL, 2013). 

Loivos (2009) complementa as ideias citadas anteriormente e acrescenta que 

a DPOC traz alteração da tração elástica que mantém a vias aéreas distais abertas, 

causando seu fechamento precoce, principalmente durante a expiração resultando 

em obstrução do fluxo aéreo. 
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Constatou-se que de acordo com as várias fontes pesquisadas, todas elas 

apresentam praticamente a mesma definição/conceito do que é a DPOC estando 

entre o principal fator de risco o tabagismo. 

No entanto existem outros fatores que também poderão influenciar no 

surgimento da patologia, alguns desses fatores além do tabagismo foram 

enumerados por Loivos (2009): a genética; a exposição por via inalatória a gases e 

substâncias irritantes; poluição em ambiente fechado; poluição atmosférica; 

crescimento e desenvolvimento pulmonar; gênero; infecções; condição sócio-

econômica; nutrição e asma. 

A DPOC de acordo com Loivos (2009), poderia ser prevenida e tratada 

considerando sua relação com determinados fatores de riscos, no entanto seria 

importante o diagnóstico precoce, para que fosse possível amenizar os sintomas e 

as co-morbidades por ela causados. Tal diagnóstico deve ser considerado em todos 

os pacientes com dispnéia principalmente nos fumantes, pois trata-se deum sintoma 

que surge precocemente. 

No entanto Laizo (2009, p. 1159), nos apresentou em sua pesquisa que o 

paciente no início do percurso da doença relaciona a dispneia e a tosse ao cigarro, 

no entanto se nega a cogitar a possibilidade de que esteja com alguma afecção 

respiratória. 

Conforme a progressão da patologia os pacientes tendem a apresentar 

dificuldades como respirar, cansaço cada vez mais exacerbado dificultando assim a 

realização de atividades simples como andar, trocar de roupas, praticar exercícios 

ou simplesmente tomar banho. 

Logo os pacientes acometidos por DPOC tendem a limitar suas atividades 

tentando amenizar os sintomas e quando procuram atendimento é porque, a DPOC 

já acometeu de maneira grave a função pulmonar causando sintomas 

desconfortáveis, o que muitas vezes traz complicações graves podendo levar seu 

portador ao óbito. 
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3. AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA DIAGNOSTICAR A DPOC E AS 
LIMITAÇÕES VIVENCIADAS POR SEUS PORTADORES 

 

Um dos grandes problemas encontrados para o enfrentamento da DPOC é 

questão do subdiagnóstico, visto que a patologia avança progressivamente e um 

diagnóstico precoce propiciaria intervenções no estilo de vida dos seus portadores,  

em especial ao seu principal fator de risco, que é o tabagismo, minimizando assim o 

grande número de internações e óbitos que ocorrem anualmente por todo o mundo. 

De acordo com estudo realizado por Azambuja et al (2013), “no nosso país 

vem ocorrendo progressivamente um aumento no número de óbitos por DPOC nos 

últimos 20 anos em ambos os sexos”.  

Segundo o Projeto Latino-Americano de Investigação em Obstrução Pulmonar  

(PLATINO), que foi um estudo epidemiológico realizado em 2006 cujo objetivo 

principal era investigar a prevalência de DPOC em cinco grandes cidades da 

América Latina, entre os principais pontos chaves para a questão do subdiagnóstico 

da DPOC foram encontrados a  “incapacidade dos sistemas de saúde para 

identificar adequadamente os sujeitos com DPOC, falta de conhecimento dos 

pacientes sobre a DPOC e seus sintomas e a falta de estudos epidemiológicos de 

base populacional que incluam valores espirométricos”. 

De acordo com Magalhães (2009), o diagnóstico de DPOC deve ser 

observado em todos os pacientes que manifestem tosse ou presença de 

expectoração, falta de ar e história de exposição a fatores de risco, e traz ainda  que 

a realização da espirometria é de fundamental importância para a confirmação da 

presença de obstrução ao fluxo aéreo. 

A DPOC é diagnosticada através da realização da espirometria com intuito de 

avaliar a função do Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1) e a 

Capacidade Vital Forçada (CVF), no entanto esse método não é capaz de avaliar o 

grau de comprometimento do paciente na realização das suas atividades do 

cotidiano, (Simon et al.,2009). 

De acordo com estudo realizado por Laizo (2009), “a relação entre o VEF1 

sobre a CVF pode ser considerada como um bom indicador da doença, no entanto 

não é um bom indicador para detectar diferenças após  programas de reabilitação”. 

A DPOC é classificada em quatro estágios a depender do resultado da 

espirometria. 



17 
 
Quadro 1- Estágios da DPOC 
 
     
EstágioI:Leve 

Leve limitação ao fluxo aéreo (VEF1/CVF inferior a 70%, com 
VEF1 igual ou superior a 80% do previsto) e sintomas 
compatíveis, principalmente produção crônica de expectoração e 
tosse. 

Estágio II: 
Moderada 

Limitação média ao fluxo aéreo (VEF1 inferior a 80% do previsto 
e igual ou superior a 50%). 

Estágio II: 
Grave 

Grave limitação ao fluxo aéreo (VEF1 inferior a 50% do previsto e 
igual ou superior a 30%) ou hipoxemia (PaO2 inferior a 60 
mmHg). 

Estágio IV: 
Muito grave 

VEF1 inferior a 30% do previsto ou hipercapnia, ou sinais clínicos 
de cor pulmonale (insuficiência cardíaca direita). 

Fonte: BRASIL (2013, p. 207).  

 

Com a progressão da doença os pacientes portadores de DPOC apresentam 

sintomas importantes que indicam a redução na capacidade de realizar  exercícios e, 

por conseguinte na capacidade funcional, definida como a capacidade de realizar 

atividades de vida diária (AVD), (GULART et al., 2015). 

Essas limitações podem ser avaliadas por meio de questionários e testes que 

simulem as atividades realizadas no cotidiano do paciente e são imprescindíveis 

para analisar o grau de comprometimento nas AVD dos pacientes. 

Entre esses testes temos a avaliação pulmonar através da espirometria citada 

anteriormente como principal requisito para o diagnóstico da DPOC a qual avalia o 

VEF1 e a CVF antes e após uso de broncodilatadores. 

O teste de caminhada de seis minutos (TC6) onde o paciente é incentivado a 

através de frases a caminhar  durante um período de 6 minutos, segundo Gulart et 

al. (2015), “ quanto maior for a distância percorrida pelo paciente melhor é sua 

capacidade funcional”, avalia-se a saturação periférica de oxigênio, a frequência 

cardíaca e a dispnéia no início do teste, após 2 minutos do início e ao final, a 

pressão arterial também é aferida no início e ao final do teste. 

A escala de dispnéia do Medical Research Council (MRC) avalia a gravidade 

do paciente em relação a falta de ar, sendo composta por 5 perguntas de acordo 

com o quadro a seguir. 

 

Quadro 2- Escala de dispnéia MRC 
Escala  Características 
 1 Tem falta de ar ao realizar exercício intenso 
 2 Tem falta de ar quando apressa o passo ou quando sobe escadas ou 

ladeiras 
 3 Precisa parar algumas vezes quando anda no próprio passo, ou anda 
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mais devagar que pessoas da mesma idade 
 4 Precisa parar muitas vezes devido à falta de ar quando anda cerca de 

100 metros, ou poucos minutos de caminhada no plano 
 5 Sente tanta falta de ar que não sai de casa, ou precisa de ajuda para 

se vestir 
Fonte: BRASIL (2010 p. 51) 

 

Segundo Simon et al. (2009) conforme a doença avança ocorre o 

aparecimento e o agravamento da  dispneia, diminuição da  força muscular 

periférica, declínio na qualidade de vida e na capacidade de realizar as atividades de 

vida diária. Com a progressão da doença, a hiperinsuflação pulmonar, pode 

influenciar a habilidade para realizar atividades do cotidiano particularmente o que 

envolva a utilização dos membros superiores. 

O mesmo estudo nos apresenta a importância da realização da Escala 

London Chest Activity Dayli Living (LCADL), que foi traduzida e validada há pouco 

tempo para a língua portuguesa e trata-se de uma escala composta por quatro 

domínios correlacionando as atividades realizadas diariamente como, cuidados 

pessoais, atividades domésticas, atividades físicas e lazer, a mesma permite avaliar 

o grau de dispnéia nas AVDs proporcionando uma melhor intervenção.  

Gulart et al (2015) nos traz a explicação de que a restrição da capacidade 

funcional está diretamente associada a frequência no número de exacerbações, 

internações  e mortalidade em pacientes com DPOC. 

Simon et al (2011, p. 216) cita em seu estudo  que: 

A disfunção muscular periférica induzida pela DPOC exerce um impacto 
importante na capacidade funcional. Observa-se que, com a evolução da 
doença, a capacidade funcional torna-se comprometida, tornando os 
pacientes incapacitados ou dependentes para realizar as AVD . Além disso, 
é comum esses pacientes relatarem maior dificuldade em realizar AVD com 
os membros superiores do que atividades que envolvem os membros 
inferiores. 

 

Em estudos realizados recentemente foi relatado que pacientes com maior  

hiperinsuflaçao dinâmica realizam menos AVD. A hiperinsuflaçao dinâmica leva a 

hiperinsuflaçao estática, e esta, está fortemente associada à mortalidade em 

pacientes com DPOC (SIMON et al., 2011). 

Segundo Matoani et al (2011), o índice BODE de cada indivíduo é calculado 

segundo quatro variáveis, sendo eles o índice de massa corporal (IMC), o VEF1 pós 

broncodilatador, a escala do MRC e o TC6. A pontuação final do índice BODE varia 



19 
 
de 0 a 10 pontos, sendo que, quanto maior o valor do índice, pior a condição do 

paciente.  

Ainda de acordo com Simon et al. (2011), a classificação dos pacientes 

através do indíce de BODE foi fragmentada em quartis, no qual o quartil 1 significa 

pontuação de 0 a 2; quartil 2 pontuação de 3 a 4; quartil 3  pontuação de 5 a 6 e por 

fim quartil 4 pontuação de 7 a 10, acrescentando que quanto maior essa pontuação 

maior o risco de mortalidade para o portador de DPOC. 

Com a progressão da patologia seus portadores tendem a limitar cada vez 

mais suas AVD, podendo levar ao surgimento de sarcopenia, Costa et al. (2015 p. 

420) relata em estudo realizado que “ o comprometimento e a perda de massa 

magra são comuns e preocupantes como manifestações extrapulmonares da DPOC, 

causando redução da capacidade de exercício”. 

A DPOC segundo Loivos (2009) traz consigo algumas co-morbidades como a 

perda de peso, anormalidades nutricionais e disfunção músculo-esquelética. A 

DPOC também pode elevar o risco para desenvolvimento de outras doenças, como 

infarto agudo do miocárdio, angina, osteoporose, infecção respiratória, fraturas 

ósseas, depressão, diabetes, distúrbios do sono, anemia e glaucoma. E traz 

destaque para a íntima relação entre DPOC e câncer de pulmão. 

Akpinar et al. (2013 p. 39), apresentou em seu estudo que: 

“A apresentação de sintomas comuns das exacerbações da DPOC, tais 
como  dispneia e tosse, pode fazer com que o diagnóstico de Embolia 
Pulmonar aguda (EP) seja negligenciado. Pacientes com DPOC correm 
risco de desenvolver EP por vários motivos, tais como imobilidade, 
inflamação sistêmica e policitemia. Além disso, a DPOC foi recentemente 
definida como sendo um fator de risco independente para EP” 
 

O estudo de Akpinar et al. (2013 p. 39), relatou ainda que “ a mortalidade e o 

atraso no diagnóstico de EP são maiores em portadores de DPOC e o curso da 

doença pode ser piorado visto que a EP pode ser subdiagnosticada em pacientes 

com DPOC durante o período de exacerbação” 

A DPOC é considerada uma patologia altamente incapacitante, e seu impacto 

será percebido em vários aspectos da vida dos seus portadores, tendo a dispneia 

como principal sintoma referindo-se a sensação experimentada pelo paciente 

quando o ato de respirar passa a se tornar um esforço desagradável (GODOY, 2013 

p. 1090). 
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 Ainda de acordo com Godoy (2013), em pacientes portadores de DPOC é 

comum o surgimento de sintomas como ansiedade e depressão decorrentes da 

doença, no que refere-se a ansiedade é possível perceber que existe uma relação 

direta com a condição física, temendo que qualquer atividade desencadeie um 

episódio de falta de ar.  A depressão é ocasionada por uma resposta psicológica a 

readaptação dos portadores de DPOC, muitos pacientes afastam-se da sua 

atividade laboral, outros precisam mudar de ramo, diminuem práticas sociais e 

recreativas por apresentar-se incomodado e estigmatizado devido aos sintomas que 

apresentam, podendo também ocorrer mudanças nas relações afetivas, familiares e 

sexuais. 

Farias e Martins (2013) nos relata em seu estudo que “para além das 

limitações físicas, a doença arrasta consigo um conjunto de características que 

refletem as mais profundas conseqüências aos níveis do equilíbrio emocional, 

afetivo e relacional.  

          Ainda de acordo com o estudo realizado por Godoy (2013, p. 1091): 

Com o aumento das dificuldades, alguns pacientes começam a delegar 
tarefas a terceiros. Aos poucos isso tudo vai contribuindo, ainda mais, para 
a perda da autoconfiança e conseqüente aumento da situação de 
dependência. Essa mudança impactante de rotina de vida do paciente 
agrava-se com a perda de referência de valores antes reconhecidos, 
podendo ocasionar a perda do sentido da vida e transformar-se num vazio 
existencial. 

 

“A preocupação com a morte, o desejo da morte, o medo de sentir dor e de 

não conseguir suportar o sofrimento imposto por uma crise de dispnéia encontram-

se sempre no cerne da fala de vários paciente com DPOC” (GODOY, 2013). 

 Sendo assim constata-se que a DPOC mostra-se como uma das importantes 

co-morbidades na população, por trazer riscos pertinentes a saúde, além de 

comprometer a realização de suas atividades diárias, trazendo um alto custo para o 

tratamento de pacientes acometidos. Desse modo, são  necessárias estratégias para 

seu enfrentamento como epidemia, sua prevenção e o cuidado contínuo para os 

pacientes já acometidos pela patologia para que consigam ter uma certa  qualidade 

de vida. 
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4. OS TIPOS DE TRATAMENTOS E OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
INERENTES AOS PORTADORES DE DPOC 

 

A importância do diagnóstico precoce da DPOC faz-se necessário, visto que 

quanto antes iniciado o tratamento melhor será o prognóstico e o avanço da 

patologia. 

O estudo realizado por Loivos (2009) nos apresenta a informação de que a 

DPOC quando instalada não apresenta uma reversão completa do quadro, devendo 

ser tratada permanentemente, e a cessação da exposição aos fatores de riscos  

oferecem alguma melhora na função respiratória e no avanço do quadro clínico. 

Brasil (2016 p. 5) nos acrescenta ainda que, a implementação de “ hábitos de 

vida saudáveis,intervenções preventivas, diagnóstico e tratamento precoce podem 

reduzir a gravidade dos problemas e evitar internações reduzindo custos para o 

sistema de saúde e consequentemente evitando mortes prematuras”. 

Para uma melhor definição do tipo de tratamento, é necessário a avaliação da 

gravidade da patologia, considerando o grau de comprometimento da função 

respiratória, a intensidade das manifestações dos sintomas e sua incapacitação, 

bem como ainda a frequência das exacerbações e a presença de complicações 

como a hipercapnia e a cor pulmonale (BRASIL 2013). 

Ainda de acordo com Brasil (2013), o tratamento segue duas vertentes 

subdividas entre elas: tratamento medicamentoso e tratamento não medicamentoso, 

o tratamento não medicamentoso é composto pela cessação do tabagismo, sendo 

essa a única medida comprovadamente capaz de reduzir a progressão da doença; 

reabilitação pulmonar e fisioterapia respiratória estes visam melhorar a capacidade 

para realização de exercício e a qualidade de vida e por fim temos o tratamento 

cirúrgico, onde pacientes graves ou muitos graves que persistem com gravidade 

após tratamento farmacológico e ao programa de reabilitação pulmonar devem ser 

encaminhados para avaliação e implementação desse tipo de tratamento, que 

incluem redução de volume e implante pulmonar e a bulectomia nos casos dos 

portadores de enfisema. 

Segundo o que nos apresenta a mesma portaria Brasil (2013), o tratamento 

medicamentoso inclue o uso de broncodilatadores de curta duração como o 

salbutamol e o fenoterol, tendo os mesmos o início de ação rápida  de 2 a 5 minutos 

sendo sua preferência para redução das crises de dispnéia aguda, o brometo de 
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ipratrópio tem seu início de ação de 1 a 3 minutos após sua administração, e seu 

uso regular ou de acordo com a necessidade para alívio da falta de ar leva a 

melhora dos sintomas aumentando a tolerância ao exercício, em relação aos 

broncodilatadores de longa ação não são recomendados para o tratamento da crise 

aguda de dispneia pois têm seu início de ação após 20 minutos da sua 

administração. Temos ainda como tratamento farmacológico o uso de 

corticosteróides inalatórios a exemplo da budesonida, e os corticosteróides não 

inalatórios como a prednisona, prednisolona e a hidrocortisona, os glicocorticóides 

são usados em casa do exarcerbações moderadas graves sendo a via preferencial a 

oral. A oxigenoterapia reduz a mortalidade em pacientes hipoxêmicos crônicos, 

devendo ser avaliada a necessidade de sua utilização, no caso de  prescrição da 

oxigenoterapia seu uso deve ser de no mínimo 15 horas diárias. 

O uso da teofilina também se mostra eficaz na redução da dispneia, no 

entanto seu uso torna-se limitado frente a  desvantagem aos outros medicamentos 

disponíveis e seu risco de toxicidade. O uso de mucolíticos como a carbocisteína 

também é restringido pois não há dados suficientes para os protocolar seu uso no 

tratamento ao DPOC. 

Todos os autores pesquisados frisam a cessação do tabagismo como ponto 

principal de combate à DPOC, e Brasil (2013), nos acrescenta que: 

O tabagismo ativo reduz significativamente a efetividade das intervenções 
terapêuticas na DPOC, especialmente a corticoterapia inalatória, e está 
associado ao pior prognóstico e deterioração mais rápida da função 
pulmonar. Dessa forma, intervenções para cessação do tabagismo devem 
ser priorizadas em todos os níveis de atenção. 

 

De acordo com Meirelles ( 2009): 

“cerca de 85% a 90% de todas  as mortes por DPOC são atribuíveis ao 
tabagismo, o que fez com que o Surgeon general dos Estados Unidos 
afirmasse que existem evidências suficientes para se chegar à conclusão 
que existe uma relação causal entre tabagismo e morbidade e mortalidade 
por DPOC”.    

 

A portaria nº 571 (2013) nos apresenta as diretrizes de cuidado à pessoa 

tabagista no âmbito da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas 

do Sistema único de Saúde (SUS), e traz entre seus artigos a importância do 

acolhimento ao tabagista, a dispensação de medicamentos para seu tratamento, a 

questão da qualificação do profissional que irá abordar esse paciente, o 
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estabelecimento de estratégias em relação ao seu autocuidado e a 

corresponsabilização do paciente frente ao enfrentamento e cessação de tal hábito. 

 O grau de dependência a nicotina é avaliado utilizando-se do teste de 

Fagerström, composto por 6 perguntas onde posteriormente será calculado o 

resultado que guiará na implementação do tratamento, sendo ele medicamentoso ou 

a partir da implementação de hábitos saudáveis (INCA, 2019). 

Desse modo, o enfermeiro e sua equipe trazem consigo a responsabilidade 

de estar levando educação, informação e os cuidados inerentes aos pacientes e sua 

família, friso ainda a necessidade de uma equipe multiprofissional envolvida nesse 

cuidado visando a qualidade da assistência prestada. 

Magalhães (2009 p. 26), em seu estudo cita o papel da enfermagem na 

abordagem ao portador de DPOC como: 

O enfermeiro ao cuidar da pessoa com DPOC, desenvolve a sua tomada de 
decisão com a pessoa através da concepção de um processo de cuidados, 
tendo por focos de atenção o processo do sistema respiratório, o 
comportamento-padrão respiratório, o processo psicológico e o processo 
ambiental. 
 

Ainda segundo Magalhães (2009, p.34) ”recomenda-se também a promoção 

da saúde da pessoa e família, para que facilmente reconheçam a doença – sinais e 

sintomas, adotem estratégias para cessação do tabagismo e a participação nos 

programas de reabilitação respiratória. 

Meirelles (2009) nos apresenta em seu estudo a importância que ao atender 

um paciente fumante a equipe de saúde tenha o entendimento de que o tabagismo é 

uma doença, que todo tabagista deseja cessar com tal hábito, no entanto sofre pelo 

receio de falhar ou sofrer durante o processo. 

Ainda segundo Meirelles (2009), cabe aos profissionais “conhecer os métodos 

existentes para o tratamento do tabagismo com comprovação científica, quais são os 

medicamentos que auxiliam no processo de cessação e como utilizá-los, e que 

sempre vale a pena ajudar um fumante a parar de fumar”. 

Segundo Paes (2011), “ainda que as intervenções de enfermagem devam ser 

individualizadas para determinadas situações/peculiaridades do cliente, a 

elaboração e a implementação de protocolos devem ser entendidos como uma 

ferramenta de apoio as ações necessárias”. 
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O papel do enfermeiro vai além de educar e ensinar, temos também o papel 

de instrui, treinar, apoiar orientar e avaliar, o profissional deve ser capaz de estimular 

o paciente para desenvolver suas capacidades e percepções acerca  de suas 

habilidades pessoais, cognitivas, espirituais e sociais, para que a mesma seja capaz 

de desenvolver o autocuidado e o autocontrole frente a patologia ( MAGALHÂES, 

2009 p.29). 

Em estudo realizado Godoy (2013) cita que: 

Superar sentimentos de impotência e desesperança são indispensáveis 
para que esses pacientes possam vislumbrar outras possibilidades. Na 
medida em que a pessoa puder reavaliar seus valores, abrir-se a outras 
perspectivas ela poderá ressignificar sua vida, apesar de, muitas vezes 
perceber a proximidade da morte 
 

O mesmo estudo cita ainda que, quando o paciente não vê razão para viver, 

não tem mais esperanças, não consegue suportar as limitações imposta pela 

patologia e sente-se um fardo para a família, pode ver no ato suicida a única saída 

para tal sofrimento (GODOY 2013) 

 A partir dessa leitura é possível entender a importância por parte da equipe 

de enfermagem em se manter uma ausculta atenta, analisando o paciente como um 

ser biopsicossocial. E ainda a partir do seu estudo é possível avaliar que a 

abordagem ao portador de DPOC não envolve apenas as práticas da equipe de 

enfermagem, e sim toda uma equipe multidisciplinar focada na melhoria da 

qualidade de vida desses pacientes e de toda a sociedade. 

Em relação aos cuidados prestados aos pacientes pelo enfermeiro cabe 

salientar que medidas educativas devem ser implementadas visando a identificação 

dos primeiros sintomas da exacerbação por parte dos pacientes para que tomem 

medidas em relação  ao autocuidado, sendo orientados para que procurem 

atendimento médico em caso de sintomas graves ou persistentes  (BRASIL 2013). 

Prestar orientação em relação ao uso e aos possíveis efeitos ocasionados 

pelos medicamentos principalmente os corticosteróides inalatórios, pois a adaptação 

e a adesão aos mesmos são de fundamental importância para o sucesso do 

tratamento (BRASIL 2013). 

Segundo Paes (2011), é necessário que as seguintes intervenções de 

enfermagem sejam tomadas, “manutenção e permeabilidade das vias aéreas, 

mobilização das secreções, promoção da expansibilidade torácica e oxigenoterapia”. 
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A vacina anti-influenza segundo BRASIL (2010), “reduz a morbimortalidade 

em pessoas com DPOC e a antipneumocócica é recomendada somente para 

aquelas acima de 65 anos ou abaixo dessa idade se VEF1 abaixo de 40% do 

previsto”. 

O mesmo caderno nos apresenta a importância das atividades educativas de 

preferência que sejam desenvolvidas em grupo, abordando temas comportamentais 

e de atividade física. “Os seguintes temas devem ser abordados: O que é a DPOC? 

Por que fazer exercícios? Como utilizar adequadamente os seus medicamentos, e o 

reconhecimento precoce das exacerbações” (BRASIL, 2010, p. 53). 

Os pacientes com DPOC devem ser encorajados a praticar exercícios físicos 

pelo menos 3 vezes por semana, pois tendem a diminuir massa muscular o que 

facilita o declínio em sua qualidade de vida, o fator alimentação deve ser 

constantemente abordado, o IMC abaixo ou acima dos padrões são prejudiciais ao 

paciente (BRASIL 2010). 

Os pacientes portadores de DPOC devem ser acompanhados por uma equipe 

multidisciplinar de preferência no âmbito da atenção básica visando minimizar 

complicações provenientes da patologia, e a equipe de enfermagem tem um papel 

fundamental nesse processo como cuidadores e educadores, propiciando uma 

melhor qualidade de vida desses pacientes e de toda sociedade. 

Com relação à questão da educação, ela não deve ser implementada apenas 

após a instalação da doença, deve ser trabalhada antes com ações que levem os 

usuários das unidades de saúde ao conhecimento da patologia e seus principais 

fatores de riscos. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi possível notar ao decorrer do exposto o número de pessoas 

acometidas pela DPOC aumenta gradativamente ano após ano, seu conceito varia 

em poucas palavras de autor para autor, no entanto a maioria deles cita a DPOC 

como uma limitação ao fluxo aéreo, e que, com o decorrer do tempo essa limitação 

irá progredindo se esse paciente não for adequadamente tratado. 

Em relação ao fator de risco, não há dúvida que o grande vilão é o tabagismo, 

hábito esse que nos dias atuais já não tem grande discrepância entre gênero 

masculino ou feminimo, tornado assim todos os fumantes passíveis de desenvolver 

a patologia. Sendo assim é necessário a implementação de medidas para o seu 

enfrentamento, a visão de tal hábito como doença e a abordagem suscinta em 

relação aos danos à saúde por ele ocasionado. 

O enfermeiro e sua equipe trazem consigo a responsabilidade da educação a 

esse paciente em relação às mudanças nos seus hábitos de vida e a adesão ao 

tratamento, sendo necessário que ele entenda que o sucesso do enfrentamento a tal 

patologia dependerá dele, manter um diálogo claro e uma ausculta atenta torna-se 

imprescindível para que esse paciente sinta-se acolhido e tenha confiança em 

compartilhar seus medos e anseios com os profissionais que estão ali para ajudá-lo. 

Saliento ainda que, a batalha em relação à DPOC engloba uma equipe 

multiprofissional, e que a elaboração de futuros trabalhos relacionados ao tema 

possa ser pensado com carinho entre nós, visto que a temática tem sido pouco 

abordada nos últimos anos frente ao número crescente de pessoas acometidas pela 

patologia.  

É necessário o entendimento por parte do enfermeiro de que toda doença 

crônica traz com ela um estigma ao seu portador, e se tratando da DPOC cuja 

fisiopatologia tem uma estreita ligação com o tabagismo, o principal cuidado 

relacionado a esse paciente é o acolhimento com uma ausculta qualificada. 
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	1. INTRODUÇÃO
	A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) trata-se de uma patologia caracterizada pela limitação crônica ao fluxo aére trazendo alterações sistêmicas significativas que acometem um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo, estando entre as quatro principais doenças não transmissíveis que acometem a população brasileira.
	Discorrer sobre tal temática é de grande relevância por se tratar de uma doença irreversível em que a adoção de medidas rofiláticas e educativas a farão mantê-la sob controle evitando agravos e internações por longos períodos de tempo, ocasionando o afastamento do paciente das suas atividades diárias e laborais, o que acaba por acarretar danos emocionais e psicológicos ao seu portador e gastos ao sistema de saúde.
	Frente ao desafio de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus portadores e diminuir as altas taxas de morbimoralidade, faz-se necessário que a enfermagem e toda sua equipe estejam sempre em busca de conhecimentos em relação aos possíveis cuidados que poderão ser implementados, minimizando assim os danos por ela causados.
	Sendo assim, esse estudo tem como problema de pesquisa quais os cuidados de enfermagem inerentes ao portador de doença plmonar obstrutiva crônica?
	Desta forma esse estudo tem como objetivo geral: compreender a importância dos cuidados de enfermagem ao paciente portadr de DPOC, tendo como objetivos específicos: conceituar a DPOC segundo vários autores pesquisados; abordar as dificuldades para seu diagnóstico relatando as limitações encontradas pelos seus portadores na realização de atividades diárias; os tipos de tratamento disponíveis e por fim descrever as ações de enfermagem no cuidado ao portador de tal enfermidade. 
	Tratou-se de um estudo bibliográfico, descritivo de abordagem qualitativa, onde a busca por artigos se deu por meio da Bblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando dos seguintes descritores, cuidados de enfermagem; doença pulmonar obstrutiva crônica; tabagismo; insuficiência respiratória e dispneia. Tendo por principal critério de seleção, estudos realizados nos últimos 10 anos, além da utilização dos artigos científicos foram utilizadas revistas sobre a temática abordada, manuais do ministério da saúde e associações que se referem a temática. 
	2. CONCEITUANDO A DPOC
	Por se tratar de um grave problema de saúde pública de ordem crescente e por muitas vezes diagnosticada tardiamente, é d extrema importância que tenhamos o conhecimento da patologia e sua definição para que possamos estar agindo em prol do paciente o mais precocemente possível.
	Conforme dados do site DATASUS (2014), a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma enfermidade que acarreta um grade impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes e representa, entre as doenças crônicas não transmissíveis, uma alta carga da doença para o Sistema Único de Saúde (SUS) com cerca de 40 mil mortes anualmente no país.
	Segundo Brasil (2013), nos últimos 10 anos a DPOC foi a "quinta maior causa de internação no Sistema Único de Saúde (SUS com pacientes na faixa etária acima dos 40 anos, com número aproximado de 200.000 internações e gasto anual de cerca de 72 milhões de reais".
	De acordo com Brasil (2010) a DPOC “é uma doença com repercussões sistêmicas, prevenível e tratável, caracterizada por lmitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente reversível e geralmente progressiva”.
	A DPOC é ocasionada pela associação entre a bronquite crônica obstrutiva que é determinada pela presença de tosse e secrção na maior parte dos dias ou por no mínino três meses no ano por dois anos consecutivos, no paciente em que outros motivos da tosse tenham sido isolados, já o enfisema pulmonar é definido pelo alargamento atípico e definitivo dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das paredes alveolares (LOIVOS, 2009).
	Ainda de acordo com Loivos (2009), a DPOC desenvolve sequelas extra-pulmonares consideráveis e relevantes co-morbidades ue poderão vir a contribuir para o desenvolvimento de outras patologias, entre elas o infarto agudo do miocárdio (IAM), angina, depressão, diabetes, distúrbios do sono, entre essas  devemos destacar o câncer de pulmão tendo como fator de risco comum entre ambas o tabagismo. 
	Já Azambuja et al (2013, p.14-15), traz em sua definição que a  DPOC é:
	O estudo acrescenta ainda que vivemos uma epidemia global de DPOC, e que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), e 2020 a DPOC será a terceira causa de mortalidade e atualmente é a principal causa de morbidade em todo mundo. 
	O hábito de fumar era comum entre indivíduos do gênero masculino, logo eram os mais acometidos por tal patologia, no entnto com o aumento da incidência do tabagismo entre as mulheres, a taxa de mortalidade causada pela DPOC já não apresenta uma elevada diferença entre ambos os sexos (AZAMBUJA et al., 2013).
	Loivos (2009), relatou em seu estudo que em relação ao gênero pesquisas insuflam uma maior vulnerabilidade das mulheres os efeitos do tabagismo ao contrário dos homens, no entanto não foi comprovada essa diferença como fator de risco para o desenvolvimento da DPOC.
	Padilha, Oliveira e Campos (2010, p. 1130), apresentaram em seu estudo a seguinte definição de DPOC, "doença crônica e pogressiva caracterizada pela limitação do fluxo aéreo que não é totalmente reversível, e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões, podendo assumir diferentes estágios de gravidade".
	A definição de DPOC segundo Simon (2011, p.213) é:
	A DPOC caracteriza-se por "sinais e sintomas respiratórios associados a obstrução crônica das vias aéreas inferiores, gealmente em decorrência de exposição prolongada a material particulado ou gases irritantes. O tabagismo é sua principal causa". (BRASIL, 2013).
	Loivos (2009) complementa as ideias citadas anteriormente e acrescenta que a DPOC traz alteração da tração elástica que antém a vias aéreas distais abertas, causando seu fechamento precoce, principalmente durante a expiração resultando em obstrução do fluxo aéreo.
	Constatou-se que de acordo com as várias fontes pesquisadas, todas elas apresentam praticamente a mesma definição/conceio do que é a DPOC estando entre o principal fator de risco o tabagismo.
	No entanto existem outros fatores que também poderão influenciar no surgimento da patologia, alguns desses fatores além o tabagismo foram enumerados por Loivos (2009): a genética; a exposição por via inalatória a gases e substâncias irritantes; poluição em ambiente fechado; poluição atmosférica; crescimento e desenvolvimento pulmonar; gênero; infecções; condição sócio-econômica; nutrição e asma.
	A DPOC de acordo com Loivos (2009), poderia ser prevenida e tratada considerando sua relação com determinados fatores deriscos, no entanto seria importante o diagnóstico precoce, para que fosse possível amenizar os sintomas e as co-morbidades por ela causados. Tal diagnóstico deve ser considerado em todos os pacientes com dispnéia principalmente nos fumantes, pois trata-se deum sintoma que surge precocemente.
	No entanto Laizo (2009, p. 1159), nos apresentou em sua pesquisa que o paciente no início do percurso da doença relacion a dispneia e a tosse ao cigarro, no entanto se nega a cogitar a possibilidade de que esteja com alguma afecção respiratória.
	Conforme a progressão da patologia os pacientes tendem a apresentar dificuldades como respirar, cansaço cada vez mais excerbado dificultando assim a realização de atividades simples como andar, trocar de roupas, praticar exercícios ou simplesmente tomar banho.
	Logo os pacientes acometidos por DPOC tendem a limitar suas atividades tentando amenizar os sintomas e quando procuram aendimento é porque, a DPOC já acometeu de maneira grave a função pulmonar causando sintomas desconfortáveis, o que muitas vezes traz complicações graves podendo levar seu portador ao óbito.
	3. AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA DIAGNOSTICAR A DPOC E AS LIMITAÇÕES VIVENCIADAS POR SEUS PORTADORES
	Um dos grandes problemas encontrados para o enfrentamento da DPOC é questão do subdiagnóstico, visto que a patologia avaça progressivamente e um diagnóstico precoce propiciaria intervenções no estilo de vida dos seus portadores,  em especial ao seu principal fator de risco, que é o tabagismo, minimizando assim o grande número de internações e óbitos que ocorrem anualmente por todo o mundo.
	De acordo com estudo realizado por Azambuja et al (2013), “no nosso país vem ocorrendo progressivamente um aumento no núero de óbitos por DPOC nos últimos 20 anos em ambos os sexos”. 
	Segundo o Projeto Latino-Americano de Investigação em Obstrução Pulmonar  (PLATINO), que foi um estudo epidemiológico relizado em 2006 cujo objetivo principal era investigar a prevalência de DPOC em cinco grandes cidades da América Latina, entre os principais pontos chaves para a questão do subdiagnóstico da DPOC foram encontrados a  “incapacidade dos sistemas de saúde para identificar adequadamente os sujeitos com DPOC, falta de conhecimento dos pacientes sobre a DPOC e seus sintomas e a falta de estudos epidemiológicos de base populacional que incluam valores espirométricos”.
	De acordo com Magalhães (2009), o diagnóstico de DPOC deve ser observado em todos os pacientes que manifestem tosse ou pesença de expectoração, falta de ar e história de exposição a fatores de risco, e traz ainda  que a realização da espirometria é de fundamental importância para a confirmação da presença de obstrução ao fluxo aéreo.
	A DPOC é diagnosticada através da realização da espirometria com intuito de avaliar a função do Volume Expiratório Forçao no primeiro segundo (VEF1) e a Capacidade Vital Forçada (CVF), no entanto esse método não é capaz de avaliar o grau de comprometimento do paciente na realização das suas atividades do cotidiano, (Simon et al.,2009).
	De acordo com estudo realizado por Laizo (2009), “a relação entre o VEF1 sobre a CVF pode ser considerada como um bom inicador da doença, no entanto não é um bom indicador para detectar diferenças após  programas de reabilitação”.
	A DPOC é classificada em quatro estágios a depender do resultado da espirometria.
	Quadro 1- Estágios da DPOC
	Fonte: BRASIL (2013, p. 207). 
	Com a progressão da doença os pacientes portadores de DPOC apresentam sintomas importantes que indicam a redução na capaidade de realizar  exercícios e, por conseguinte na capacidade funcional, definida como a capacidade de realizar atividades de vida diária (AVD), (GULART et al., 2015).
	Essas limitações podem ser avaliadas por meio de questionários e testes que simulem as atividades realizadas no cotidian do paciente e são imprescindíveis para analisar o grau de comprometimento nas AVD dos pacientes.
	Entre esses testes temos a avaliação pulmonar através da espirometria citada anteriormente como principal requisito parao diagnóstico da DPOC a qual avalia o VEF1 e a CVF antes e após uso de broncodilatadores.
	O teste de caminhada de seis minutos (TC6) onde o paciente é incentivado a através de frases a caminhar  durante um perído de 6 minutos, segundo Gulart et al. (2015), “ quanto maior for a distância percorrida pelo paciente melhor é sua capacidade funcional”, avalia-se a saturação periférica de oxigênio, a frequência cardíaca e a dispnéia no início do teste, após 2 minutos do início e ao final, a pressão arterial também é aferida no início e ao final do teste.
	A escala de dispnéia do Medical Research Council (MRC) avalia a gravidade do paciente em relação a falta de ar, sendo coposta por 5 perguntas de acordo com o quadro a seguir.
	Segundo Simon et al. (2009) conforme a doença avança ocorre o aparecimento e o agravamento da  dispneia, diminuição da  orça muscular periférica, declínio na qualidade de vida e na capacidade de realizar as atividades de vida diária. Com a progressão da doença, a hiperinsuflação pulmonar, pode influenciar a habilidade para realizar atividades do cotidiano particularmente o que envolva a utilização dos membros superiores.
	O mesmo estudo nos apresenta a importância da realização da Escala London Chest Activity Dayli Living (LCADL), que foi taduzida e validada há pouco tempo para a língua portuguesa e trata-se de uma escala composta por quatro domínios correlacionando as atividades realizadas diariamente como, cuidados pessoais, atividades domésticas, atividades físicas e lazer, a mesma permite avaliar o grau de dispnéia nas AVDs proporcionando uma melhor intervenção. 
	Gulart et al (2015) nos traz a explicação de que a restrição da capacidade funcional está diretamente associada a frequêcia no número de exacerbações, internações  e mortalidade em pacientes com DPOC.
	Simon et al (2011, p. 216) cita em seu estudo  que:
	Em estudos realizados recentemente foi relatado que pacientes com maior  hiperinsuflaçao dinâmica realizam menos AVD. A iperinsuflaçao dinâmica leva a hiperinsuflaçao estática, e esta, está fortemente associada à mortalidade em pacientes com DPOC (SIMON et al., 2011).
	Segundo Matoani et al (2011), o índice BODE de cada indivíduo é calculado segundo quatro variáveis, sendo eles o índice e massa corporal (IMC), o VEF1 pós broncodilatador, a escala do MRC e o TC6. A pontuação final do índice BODE varia de 0 a 10 pontos, sendo que, quanto maior o valor do índice, pior a condição do paciente. 
	Ainda de acordo com Simon et al. (2011), a classificação dos pacientes através do indíce de BODE foi fragmentada em quaris, no qual o quartil 1 significa pontuação de 0 a 2; quartil 2 pontuação de 3 a 4; quartil 3  pontuação de 5 a 6 e por fim quartil 4 pontuação de 7 a 10, acrescentando que quanto maior essa pontuação maior o risco de mortalidade para o portador de DPOC.
	Com a progressão da patologia seus portadores tendem a limitar cada vez mais suas AVD, podendo levar ao surgimento de sacopenia, Costa et al. (2015 p. 420) relata em estudo realizado que “ o comprometimento e a perda de massa magra são comuns e preocupantes como manifestações extrapulmonares da DPOC, causando redução da capacidade de exercício”.
	A DPOC segundo Loivos (2009) traz consigo algumas co-morbidades como a perda de peso, anormalidades nutricionais e disfução músculo-esquelética. A DPOC também pode elevar o risco para desenvolvimento de outras doenças, como infarto agudo do miocárdio, angina, osteoporose, infecção respiratória, fraturas ósseas, depressão, diabetes, distúrbios do sono, anemia e glaucoma. E traz destaque para a íntima relação entre DPOC e câncer de pulmão.
	Akpinar et al. (2013 p. 39), apresentou em seu estudo que:
	O estudo de Akpinar et al. (2013 p. 39), relatou ainda que “ a mortalidade e o atraso no diagnóstico de EP são maiores e portadores de DPOC e o curso da doença pode ser piorado visto que a EP pode ser subdiagnosticada em pacientes com DPOC durante o período de exacerbação”
	A DPOC é considerada uma patologia altamente incapacitante, e seu impacto será percebido em vários aspectos da vida dos eus portadores, tendo a dispneia como principal sintoma referindo-se a sensação experimentada pelo paciente quando o ato de respirar passa a se tornar um esforço desagradável (GODOY, 2013 p. 1090).
	Ainda de acordo com Godoy (2013), em pacientes portadores de DPOC é comum o surgimento de sintomas como ansiedade e deprssão decorrentes da doença, no que refere-se a ansiedade é possível perceber que existe uma relação direta com a condição física, temendo que qualquer atividade desencadeie um episódio de falta de ar.  A depressão é ocasionada por uma resposta psicológica a readaptação dos portadores de DPOC, muitos pacientes afastam-se da sua atividade laboral, outros precisam mudar de ramo, diminuem práticas sociais e recreativas por apresentar-se incomodado e estigmatizado devido aos sintomas que apresentam, podendo também ocorrer mudanças nas relações afetivas, familiares e sexuais.
	Farias e Martins (2013) nos relata em seu estudo que “para além das limitações físicas, a doença arrasta consigo um conjnto de características que refletem as mais profundas conseqüências aos níveis do equilíbrio emocional, afetivo e relacional. 
	Ainda de acordo com o estudo realizado por Godoy (2013, p. 1091):
	“A preocupação com a morte, o desejo da morte, o medo de sentir dor e de não conseguir suportar o sofrimento imposto poruma crise de dispnéia encontram-se sempre no cerne da fala de vários paciente com DPOC” (GODOY, 2013).
	Sendo assim constata-se que a DPOC mostra-se como uma das importantes co-morbidades na população, por trazer riscos pertnentes a saúde, além de comprometer a realização de suas atividades diárias, trazendo um alto custo para o tratamento de pacientes acometidos. Desse modo, são  necessárias estratégias para seu enfrentamento como epidemia, sua prevenção e o cuidado contínuo para os pacientes já acometidos pela patologia para que consigam ter uma certa  qualidade de vida.
	4. OS TIPOS DE TRATAMENTOS E OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM INERENTES AOS PORTADORES DE DPOC
	A importância do diagnóstico precoce da DPOC faz-se necessário, visto que quanto antes iniciado o tratamento melhor seráo prognóstico e o avanço da patologia.
	O estudo realizado por Loivos (2009) nos apresenta a informação de que a DPOC quando instalada não apresenta uma reversã completa do quadro, devendo ser tratada permanentemente, e a cessação da exposição aos fatores de riscos  oferecem alguma melhora na função respiratória e no avanço do quadro clínico.
	Brasil (2016 p. 5) nos acrescenta ainda que, a implementação de “ hábitos de vida saudáveis,intervenções preventivas, dignóstico e tratamento precoce podem reduzir a gravidade dos problemas e evitar internações reduzindo custos para o sistema de saúde e consequentemente evitando mortes prematuras”.
	Para uma melhor definição do tipo de tratamento, é necessário a avaliação da gravidade da patologia, considerando o graude comprometimento da função respiratória, a intensidade das manifestações dos sintomas e sua incapacitação, bem como ainda a frequência das exacerbações e a presença de complicações como a hipercapnia e a cor pulmonale (BRASIL 2013).
	Ainda de acordo com Brasil (2013), o tratamento segue duas vertentes subdividas entre elas: tratamento medicamentoso e tatamento não medicamentoso, o tratamento não medicamentoso é composto pela cessação do tabagismo, sendo essa a única medida comprovadamente capaz de reduzir a progressão da doença; reabilitação pulmonar e fisioterapia respiratória estes visam melhorar a capacidade para realização de exercício e a qualidade de vida e por fim temos o tratamento cirúrgico, onde pacientes graves ou muitos graves que persistem com gravidade após tratamento farmacológico e ao programa de reabilitação pulmonar devem ser encaminhados para avaliação e implementação desse tipo de tratamento, que incluem redução de volume e implante pulmonar e a bulectomia nos casos dos portadores de enfisema.
	Segundo o que nos apresenta a mesma portaria Brasil (2013), o tratamento medicamentoso inclue o uso de broncodilatadoresde curta duração como o salbutamol e o fenoterol, tendo os mesmos o início de ação rápida  de 2 a 5 minutos sendo sua preferência para redução das crises de dispnéia aguda, o brometo de ipratrópio tem seu início de ação de 1 a 3 minutos após sua administração, e seu uso regular ou de acordo com a necessidade para alívio da falta de ar leva a melhora dos sintomas aumentando a tolerância ao exercício, em relação aos broncodilatadores de longa ação não são recomendados para o tratamento da crise aguda de dispneia pois têm seu início de ação após 20 minutos da sua administração. Temos ainda como tratamento farmacológico o uso de corticosteróides inalatórios a exemplo da budesonida, e os corticosteróides não inalatórios como a prednisona, prednisolona e a hidrocortisona, os glicocorticóides são usados em casa do exarcerbações moderadas graves sendo a via preferencial a oral. A oxigenoterapia reduz a mortalidade em pacientes hipoxêmicos crônicos, devendo ser avaliada a necessidade de sua utilização, no caso de  prescrição da oxigenoterapia seu uso deve ser de no mínimo 15 horas diárias.
	O uso da teofilina também se mostra eficaz na redução da dispneia, no entanto seu uso torna-se limitado frente a  desvanagem aos outros medicamentos disponíveis e seu risco de toxicidade. O uso de mucolíticos como a carbocisteína também é restringido pois não há dados suficientes para os protocolar seu uso no tratamento ao DPOC.
	Todos os autores pesquisados frisam a cessação do tabagismo como ponto principal de combate à DPOC, e Brasil (2013), nosacrescenta que:
	De acordo com Meirelles ( 2009):
	A portaria nº 571 (2013) nos apresenta as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista no âmbito da rede de atenção à saúde as pessoas com doenças crônicas do Sistema único de Saúde (SUS), e traz entre seus artigos a importância do acolhimento ao tabagista, a dispensação de medicamentos para seu tratamento, a questão da qualificação do profissional que irá abordar esse paciente, o estabelecimento de estratégias em relação ao seu autocuidado e a corresponsabilização do paciente frente ao enfrentamento e cessação de tal hábito.
	O grau de dependência a nicotina é avaliado utilizando-se do teste de Fagerström, composto por 6 perguntas onde posteriomente será calculado o resultado que guiará na implementação do tratamento, sendo ele medicamentoso ou a partir da implementação de hábitos saudáveis (INCA, 2019).
	Desse modo, o enfermeiro e sua equipe trazem consigo a responsabilidade de estar levando educação, informação e os cuidaos inerentes aos pacientes e sua família, friso ainda a necessidade de uma equipe multiprofissional envolvida nesse cuidado visando a qualidade da assistência prestada.
	Magalhães (2009 p. 26), em seu estudo cita o papel da enfermagem na abordagem ao portador de DPOC como:
	Ainda segundo Magalhães (2009, p.34) ”recomenda-se também a promoção da saúde da pessoa e família, para que facilmente rconheçam a doença – sinais e sintomas, adotem estratégias para cessação do tabagismo e a participação nos programas de reabilitação respiratória.
	Meirelles (2009) nos apresenta em seu estudo a importância que ao atender um paciente fumante a equipe de saúde tenha o ntendimento de que o tabagismo é uma doença, que todo tabagista deseja cessar com tal hábito, no entanto sofre pelo receio de falhar ou sofrer durante o processo.
	Ainda segundo Meirelles (2009), cabe aos profissionais “conhecer os métodos existentes para o tratamento do tabagismo co comprovação científica, quais são os medicamentos que auxiliam no processo de cessação e como utilizá-los, e que sempre vale a pena ajudar um fumante a parar de fumar”.
	Segundo Paes (2011), “ainda que as intervenções de enfermagem devam ser individualizadas para determinadas situações/pecliaridades do cliente, a elaboração e a implementação de protocolos devem ser entendidos como uma ferramenta de apoio as ações necessárias”.
	O papel do enfermeiro vai além de educar e ensinar, temos também o papel de instrui, treinar, apoiar orientar e avaliar,o profissional deve ser capaz de estimular o paciente para desenvolver suas capacidades e percepções acerca  de suas habilidades pessoais, cognitivas, espirituais e sociais, para que a mesma seja capaz de desenvolver o autocuidado e o autocontrole frente a patologia ( MAGALHÂES, 2009 p.29).
	Em estudo realizado Godoy (2013) cita que:
	O mesmo estudo cita ainda que, quando o paciente não vê razão para viver, não tem mais esperanças, não consegue suportaras limitações imposta pela patologia e sente-se um fardo para a família, pode ver no ato suicida a única saída para tal sofrimento (GODOY 2013)
	A partir dessa leitura é possível entender a importância por parte da equipe de enfermagem em se manter uma ausculta ateta, analisando o paciente como um ser biopsicossocial. E ainda a partir do seu estudo é possível avaliar que a abordagem ao portador de DPOC não envolve apenas as práticas da equipe de enfermagem, e sim toda uma equipe multidisciplinar focada na melhoria da qualidade de vida desses pacientes e de toda a sociedade.
	Em relação aos cuidados prestados aos pacientes pelo enfermeiro cabe salientar que medidas educativas devem ser implemenadas visando a identificação dos primeiros sintomas da exacerbação por parte dos pacientes para que tomem medidas em relação  ao autocuidado, sendo orientados para que procurem atendimento médico em caso de sintomas graves ou persistentes  (BRASIL 2013).
	Prestar orientação em relação ao uso e aos possíveis efeitos ocasionados pelos medicamentos principalmente os corticosteóides inalatórios, pois a adaptação e a adesão aos mesmos são de fundamental importância para o sucesso do tratamento (BRASIL 2013).
	Segundo Paes (2011), é necessário que as seguintes intervenções de enfermagem sejam tomadas, “manutenção e permeabilidad das vias aéreas, mobilização das secreções, promoção da expansibilidade torácica e oxigenoterapia”.
	A vacina anti-influenza segundo BRASIL (2010), “reduz a morbimortalidade em pessoas com DPOC e a antipneumocócica é recoendada somente para aquelas acima de 65 anos ou abaixo dessa idade se VEF1 abaixo de 40% do previsto”.
	O mesmo caderno nos apresenta a importância das atividades educativas de preferência que sejam desenvolvidas em grupo, aordando temas comportamentais e de atividade física. “Os seguintes temas devem ser abordados: O que é a DPOC? Por que fazer exercícios? Como utilizar adequadamente os seus medicamentos, e o reconhecimento precoce das exacerbações” (BRASIL, 2010, p. 53).
	Os pacientes com DPOC devem ser encorajados a praticar exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana, pois tendem a dminuir massa muscular o que facilita o declínio em sua qualidade de vida, o fator alimentação deve ser constantemente abordado, o IMC abaixo ou acima dos padrões são prejudiciais ao paciente (BRASIL 2010).
	Os pacientes portadores de DPOC devem ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar de preferência no âmbito da atenço básica visando minimizar complicações provenientes da patologia, e a equipe de enfermagem tem um papel fundamental nesse processo como cuidadores e educadores, propiciando uma melhor qualidade de vida desses pacientes e de toda sociedade.
	Com relação à questão da educação, ela não deve ser implementada apenas após a instalação da doença, deve ser trabalhadaantes com ações que levem os usuários das unidades de saúde ao conhecimento da patologia e seus principais fatores de riscos.
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Como foi possível notar ao decorrer do exposto o número de pessoas acometidas pela DPOC aumenta gradativamente ano após no, seu conceito varia em poucas palavras de autor para autor, no entanto a maioria deles cita a DPOC como uma limitação ao fluxo aéreo, e que, com o decorrer do tempo essa limitação irá progredindo se esse paciente não for adequadamente tratado.
	Em relação ao fator de risco, não há dúvida que o grande vilão é o tabagismo, hábito esse que nos dias atuais já não temgrande discrepância entre gênero masculino ou feminimo, tornado assim todos os fumantes passíveis de desenvolver a patologia. Sendo assim é necessário a implementação de medidas para o seu enfrentamento, a visão de tal hábito como doença e a abordagem suscinta em relação aos danos à saúde por ele ocasionado.
	O enfermeiro e sua equipe trazem consigo a responsabilidade da educação a esse paciente em relação às mudanças nos seus ábitos de vida e a adesão ao tratamento, sendo necessário que ele entenda que o sucesso do enfrentamento a tal patologia dependerá dele, manter um diálogo claro e uma ausculta atenta torna-se imprescindível para que esse paciente sinta-se acolhido e tenha confiança em compartilhar seus medos e anseios com os profissionais que estão ali para ajudá-lo.
	Saliento ainda que, a batalha em relação à DPOC engloba uma equipe multiprofissional, e que a elaboração de futuros trablhos relacionados ao tema possa ser pensado com carinho entre nós, visto que a temática tem sido pouco abordada nos últimos anos frente ao número crescente de pessoas acometidas pela patologia. 
	É necessário o entendimento por parte do enfermeiro de que toda doença crônica traz com ela um estigma ao seu portador,  se tratando da DPOC cuja fisiopatologia tem uma estreita ligação com o tabagismo, o principal cuidado relacionado a esse paciente é o acolhimento com uma ausculta qualificada.
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