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Com
mais de 250 milhões

de doentes no mundo

com Doença Pulmo-

nar Obstrutiva Cróni-

ca (DPOC), esta já se tornou um

problema de saúde pública. Com

elevado sub-diagnóstico, é uma

doença silenciosa, que segundo
a Organização Mundial de Saúde,

pode tornar-se a terceira causa de

morte no mundo em 2030. A Do-

ença Pulmonar Obstrutiva Crónica

(DPOC) manifesta-se, muitas vezes,
com sintomas como o cansaço,
que vai progressivamente aumen-
tando e provoca uma adaptação
sucessiva dos doentes às limita-

ções crescentes. No dia-a-dia, não

conseguir acompanhar "o passo" de

outras pessoas da mesma idade é

um exemplo destes sintomas. Outro
sintoma é a sensação de cansaço
em tarefas simples, como ir às com-

pras ou subir escadas, precisando

de parar mais frequentemente do

que outras pessoas para recuperar
o fôlego.

A doença como um estigma
Uma vez que a doença se vai pro-
gressivamente instalando e afeta
maioritariamente fumadores ou ex-

-fumadores, a procura de ajuda jun-
to do médico é tardia e numa fase
em que os sintomas já são muito li-

mitantes. Muitas vezes, a ida ao mé-
dico só acontece porque o doente
teve um episódio de agravamento
que obrigou a uma ida ao hospital
em episódio de urgência, que sendo
suficientemente grave pode inclusi-

vamente levar a um internamento
(estes casos são classificados co-
mo exacerbações). O sentimento de

culpa associado a esta doença tam-
bém motiva algum afastamento dos

doentes da procura do seu médico,

pois consideram os sintomas uma

consequência natural de fumarem.
Existem vários exemplos deste tipo
de comportamento e da aceitação
social do mesmo. É frequente ouvir-

mos fumadores ou familiares de fu-
madores afirmarem que é "normal"

cansarem-se mais ou não fazerem
as mesmas tarefas que os não-fu-
madores devido ao tabaco.
Se é ou foi fumador e tem quei-
xas tais como falta de ar, cansa-se
mais do que as pessoas da sua ida-

de, tem tosse ou expetoração, deve-
rá consultar o seu médico, uma vez

que o tratamento precoce desta do-

ença se traduz numa maior qualida-
de de vida, bem como num aumen-
to da sobrevida.


