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MENSAGEM
AO DOENTE
Este Manual foi criado
para o/a ajudar a conhecer
melhor a sua doença, e
procura dar-lhe dicas úteis para
melhorar a sua qualidade de vida.
• Para si ou para o seu cuidador, este Manual
poderá ser um importante aliado na gestão
dos possíveis efeitos adversos do tratamento,
e na minimização do impacto da doença
no seu dia a dia.

LEMBRE-SE:

• A FPI é uma doença que difere de pessoa para pessoa.
• É importante que siga o plano de tratamento recomendado
pelo seu médico.
• Deixe o seu médico saber como se está a sentir, reportando
qualquer alteração/mudança no seu estado de saúde.
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O QUE É A FPI
(FIBROSE PULMONAR
IDIOPÁTICA)?

F P I
FIBROSE

PULMONAR

IDIOPÁTICA

Cicatrização

Afeta os pulmões

Causa desconhecida

Quantas pessoas têm esta doença?1
Esta doença afecta

50
pessoas

EM 100 000
habitantes
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3

milhões

de doentes em
todo o mundo

O que acontece aos pulmões?
• Na fibrose pulmonar
idiopática (FPI), os vasos
sanguíneos dos pulmões e o
tecido que se encontra dentro
e entre os alvéolos (pequenos
sacos de ar, com paredes
elásticas, através das quais se
efetuam as trocas gasosas da
respiração) ganham cicatrizes
tornando-se mais espessos e
rígidos. A fibrose é o termo
médico para a cicatrização.2

Na auscultação, é
possível identificar
alterações que
sugerem uma
doença pulmonar.

• A FPI agrava-se ao longo do tempo e, à
medida que a cicatrização fica mais espessa
e mais difusa, os pulmões tornam-se menos
elásticos e perdem a capacidade de transferir
oxigénio para a corrente sanguínea.1,3

Isto resulta em falta de ar e
os órgãos deixam de receber
oxigénio suficiente para
funcionar normalmente.1,3
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4 FACTOS SOBRE A FPI
A Fibrose Pulmonar Idiopática
é uma doença:
PROGRESSIVA
• A FPI progride de forma diferente de
pessoa para pessoa. Não há forma de prever
como a FPI progride em cada indivíduo;
a qualquer momento, a progressão pode
passar de lenta a rápida, ou vice-versa.

RESTRITIVA
• A FPI causa cicatrizes nos pulmões,
dificultando a sua expansão e a absorção
de oxigénio.

IMPREVISÍVEL
• A FPI pode permanecer estável durante
algum tempo antes de piorar rapidamente
sem qualquer aviso prévio.

IRREVERSÍVEL
• Os danos provocados pela FPI são
infelizmente irreversíveis. Por isso, é
extremamente importante fazer tudo o que
estiver ao seu alcance para ajudar a retardar
o declínio da função pulmonar o máximo
de tempo possível.
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QUAIS SÃO OS
SINTOMAS DA FPI?
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4,5

FADIGA

PERDA DE PESO

PERDA DE APETITE

FALTA DE AR
PROGRESSIVA

TOSSE SECA E
PERSISTENTE

CANSAÇO

FRAQUEZA

DEDOS EM BAQUETA
DE TAMBOR
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COMO SE
DIAGNOSTICA
A FPI?
6,7

Não existe um
teste único que
consiga determinar
um diagnóstico
de FPI.
Um conjunto de
procedimentos como
exames, análise do
historial clínico ou
testes físicos podem
ajudar o seu
pneumologista a
chegar a um
diagnóstico correto.

AUSCULTAÇÃO
PULMONAR
• Sons respiratórios
como crepitações
podem sugerir fibrose
pulmonar.

OXIMETRIA
DE PULSO
• Este teste utiliza
luz para estimar
os níveis de
oxigênio no
sangue.

TESTE DE
EXERCÍCIO

TESTE DE
GASOMETRIA
ARTERIAL

• Testes como a prova
dos 6 minutos de
marcha dão informações
sobre a capacidade de
transferência de oxigênio
e dióxido de carbono
dos pulmões para a
corrente sanguínea,
durante o exercício.

• Mede os níveis
de oxigénio e de
dióxido de carbono
no sangue.

LAVAGEM
BRONCOALVEOLAR
• Análise ao fluido
pulmonar.

BIÓPSIA
PULMONAR
• Análise a uma
amostra de tecido
pulmonar.
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TESTE DA
FUNÇÃO
PULMONAR
• Exames como a
espirometria permitem
medir o volume e
velocidade do ar
durante a respiração.

HRCT
• High-resolution
computed
tomography/Tomografia
computadorizada de
alta resolução
• Exame que permite
obter uma imagem
detalhada do pulmão.

COMO VIVER
A FPI?
1

Existem,
atualmente,
algumas terapias
que podem ajudar
a gerir a Fibrose
Pulmonar
Idiopática (FPI).

MEDICAÇÃO ANTI-FIBRÓTICA
• Destina-se a prevenir ou atrasar a
cicatrização e, consequentemente, a rigidez
do tecido pulmonar e dar mais tempo de
vida aos doentes.

Terapias de suporte:
OXIGENIOTERAPIA
02

• Através do fornecimento de oxigénio
suplementar ao organismo, ajuda a reduzir a
falta de ar e melhora a capacidade de executar
tarefas no dia a dia.

REABILITAÇÃO PULMONAR
• Conjunto de exercícios, informações e
intervenções comportamentais que melhoram
o seu bem-estar e ajudam a gerir os sintomas
diários da FPI melhorando o desempenho
das actividades sociais e físicas.

TRANSPLANTE PULMONAR
• Potencia o prolongamento da esperança
média de vida. Porém, nem todos os doentes
são elegíveis. Os riscos deverão ser
analisados com o seu médico.
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DICAS ÚTEIS
Mantenha um estilo
de vida saudável.
Aqui apresentam-se
algumas dicas
para ajudar a que
continue a sentir-se
o melhor possível.
Fale sempre
com o seu médico
quando precisar
de recomendações
adicionais ou
de assistência
personalizada.

8

TABACO
• Se fuma, recomenda-se que desista.
Aconselhe-se junto do seu médico sobre
como parar de fumar.

MANTENHA-SE ATIVO/A
• É muito importante que exercite os
seus pulmões o mais possível.

PRATIQUE UMA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
• Uma boa alimentação é fundamental
para a saúde em geral.

DESCANSE BASTANTE
• Descansar ajuda a recuperar energia.

HIGIENE
• Mantenha uma higiene cuidada.

MANTENHA UMA
ATITUDE POSITIVA
• Fale com o seu médico sobre técnicas
de relaxamento que podem melhorar
o seu bem-estar.

10

MANUAL DO DOENTE FPI

DICAS ÚTEIS
Não descure a sua saúde mental 9
DIGA COMO SE SENTE
• Falar com alguém que o ouve e que o
entende pode fazer com que se sinta melhor.
Um amigo, um familiar ou um médico
especialista em saúde mental podem ajudar,
aconselhar, e dar-lhe outra perspetiva sobre
a doença.

CONSTRUA RELACIONAMENTOS
SAUDÁVEIS
• Passe mais tempo junto da família e
dos amigos. Com eles, encontra o apoio
necessário para ganhar confiança perante
qualquer situação mais desafiante.

DORMIR BEM
• A dificuldade em dormir pode afetar
seriamente o seu bem-estar físico e mental.
Variações de humor e outras emoções
negativas tendem a aumentar e pode
aperceber-se que o seu temperamento se
altera e começa a perder confiança.

DIETA EQUILIBRADA
• Manter uma alimentação saudável pode
ajudar tanto na sua saúde mental, como
física. Uma alimentação equilibrada, com
horários regulares, ajuda a sentir-se mais
saudável e com uma atitude mais positiva.
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DICAS ÚTEIS
Minimize os efeitos adversos do tratamento da FPI10
A medicação anti-fibrótica é, geralmente,
bem tolerada. Contudo, como qualquer outra
medicação, também pode causar efeitos
adversos, embora não se manifestem em
todas as pessoas.10 Os efeitos adversos mais
comuns são as perturbações gastrointestinais
(sobretudo náuseas e diarreia).11

!

DIARREIA

ESTEJA ALERTA:

• 4 ou mais dejeções por dia, a mais
do que o seu número habitual.

Um dos possíveis efeitos adversos é a diarreia, que
se traduz num maior número de dejeções por dia,
geralmente com fezes líquidas e soltas.

• TRATAMENTO
No início do tratamento, o
seu médico pode recomendar
medicação antidiarreica. Deve
iniciá-la em caso de diarreia,
bem como ajustar a sua dieta.
Tenha a sua medicação
antidiarreica sempre consigo
e siga as instruções dadas
pelo seu médico ou
enfermeiro assistente.
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• HIGIENE
A diarreia contém bactérias
nocivas que podem causar
lesões dolorosas na pele.
Após cada dejeção, lave a
área retal com água morna
para eliminar estas bactérias.

DICAS ÚTEIS
Minimize os efeitos adversos do tratamento da FPI12
SUGESTÕES PARA LIDAR
COM NÁUSEAS E VÓMITOS
• Náuseas e vómitos são muito desconfortáveis. Podem
provocar desidratação, desequilíbrio eletrolítico e perda de peso.
Fale com o seu médico caso tenha vómitos ou sinta náuseas.
• A medicação pode prevenir estes sintomas, mas a náusea
poderá permanecer mesmo que não vomite. Fale com o seu
médico antes de tomar qualquer medicamento.

COMA E BEBA DEVAGAR
• Evite deitar-se pelo menos durante 2 horas após as refeições.
• A comida deverá ser servida fria ou à temperatura ambiente.
• Evite a ingestão de líquidos à refeição.
• Evite cheiros e sabores muito intensos.
• Coma em pequenas porções com frequência ao longo do dia.

EM CASO DE VÓMITO

SUGESTÃO:

• Beba água e/ou outros líquidos como sumo de maçã, bebidas
desportivas e caldos.
• Coma bolachas de água e sal ou tostas simples, caso sinta
fome.

Há quem recorra a técnicas de relaxamento ou procure
distrair-se para reduzir a ansiedade causada pelo receio de
náuseas e vómitos.
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