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Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença insidiosa que se 

instala no decorrer de anos, geralmente progressiva e não totalmente reversível, em que 

acomete os pulmões e tem dois componentes: o enfisema pulmonar, que é a destruição dos 

alvéolos; e a bronquite crônica, a inflamação dos brônquios[1]. A DPOC é uma importante 

causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Em países de baixa e média renda, como 

o Brasil, a DPOC é responsável por mais de 90% de todas as mortes. É a terceira causa de 

morte entre as doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, e sua prevalência varia de 

acordo com a região e o índice de tabagismo[2]. A principal causa desta patologia está 

associada à inalação de partículas ou gases nocivos. Com isso, seu principal fator de risco é o 

tabagismo, mas há também pacientes com DPOC que nunca fumaram, portanto, fatores 

ambientais também podem causar esta doença, principalmente, aqueles ligados à poluição do 

ar, a exemplo: combustão de carvão, fumaça de biomassa, tabaco ambiental e alguns produtos 

químicos[3]. Nessa doença, a limitação ao exercício está associada a condição ventilatória, ao 

descondicionamento físico, ao estilo de vida sedentário e a permanência do tabagismo. A base 

do tratamento está associada aos medicamentos e a reabilitação pulmonar, a qual é uma 

importante terapêutica na doença, que consiste em reduzir os sintomas respiratórios, reverter 

da ansiedade e depressão, melhorar da tolerância ao exercício, para melhorar as atividades da 

vida diária, diminuir o número de dias de hospitalização, melhorar na qualidade de vida[4]. 

Além de tudo isso, um programa de educação em saúde possibilita um conhecimento sobre a 

doença, um reconhecimento precoce das exacerbações agudas, além de enfatizar o ensino de 

habilidades de autocuidado, promovendo uma maior adesão ao tratamento e, 

consequentemente, uma redução nas taxas de hospitalização[5]. Esse processo educativo 

ajuda o paciente a se apropriar de novas condutas benéficas à sua saúde e permite uma 

mudança duradoura de comportamento. Diante disso, através da combinação desses 

tratamentos a DPOC pode ser controlada, apesar de não ter cura. Objetivos: Relatar a 

experiência de uma prática educativa sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, realizado 

com os pacientes do ambulatório de fisioterapia do Hospital Universitário João de Barros 

Barreto (HUJBB). Descrição da Experiência: O tratamento de pacientes com DPOC é 

realizado por meio da reabilitação pulmonar, a qual envolve também a educação em saúde, 

com o intuito de promover o autocuidado. Sendo assim, foi elaborada uma atividade com os 

pacientes portadores de DPOC que realizam reabilitação pulmonar no HUJBB. O convite foi 

feito de forma oral. A atividade foi realizada em forma de palestra nas instalações do próprio 

hospital, em uma sala de estudo, em que foram utilizados recursos audiovisuais (slides e 

vídeo) para facilitar a compreensão das informações repassadas. Ademais, também foi 

elaborado um material impresso com uso de imagens e uma linguagem de forma direta e fácil 

de entender, sem o uso de jargão médico. Tal ação foi conduzida por uma discente de 

fisioterapia da Universidade Federal do Pará (UFPA) integrante do projeto de extensão 

“Reabilitação pulmonar: eixo educação em saúde”, executado no HUJBB. Inicialmente, os 

participantes se apresentaram e foi exposto a eles sobre qual seria o conteúdo da palestra e a 

importância da participação deles nessa atividade. Seguiu-se com a explanação sobre o tema, 
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que teve como conteúdos: sistema respiratório; conceitos e causas da DPOC; conceito sobre o 

que são episódios de exacerbação e como evitá-los, importância da conduta fisioterapêutica, 

além da orientação quanto á reeducação do padrão respiratório. Por fim, o tema foi discutido 

em roda de conversa e os participantes expuseram sua vivência com a doença e tiraram 

algumas dúvidas sobre os temas abordados. Além disso, foi entregue a cartilha que tinha 

como conteúdo os temas abordados na palestra e também tópicos sobre os malefícios do 

cigarro e quais são os benefícios adquiridos ao abandonar esse hábito. Resultados: : a 

atividade contou com presença de 7 pessoas de ambos os sexos, na faixa etária de 45 a 68 

anos. Na discussão realizada no fim da palestra foi observado que houve uma maior interação 

entre os pacientes presentes, visto que eles compartilharam entre si como está sendo benéfico 

a reabilitação pulmonar, alguns descreveram as atividades de vida diária que antes de 

iniciarem a reabilitação não conseguiam realizar e que atualmente realizam, relataram como a 

doença interfere diretamente na qualidade de vida. É notório, que este espaço de conversa é 

importante por que os próprios pacientes estão trocando sua própria vivência com a doença. 

Além disso, pode-se observar que os pacientes sabiam do diagnóstico da doença, mas não 

tinham uma compreensão sobre como as disfunções respiratórias podem repercutir em todo o 

seu organismo, e com a demonstração de imagens, vídeos e explicação de forma simples e 

acessível foi possível tirar as dúvidas dos pacientes e transmitir um conhecimento. Por fim, 

observou-se satisfação do público quanto à elaboração da cartilha didática, no mesmo 

momento que receberam eles realizaram a leitura, tiraram algumas dúvidas e recomendaram 

que esta cartilha fosse distribuída no hospital. Devido a educação em saúde fazer parte do 

tratamento e oferecer uma maior socialização foi sugerido pelos próprios pacientes a 

realização de atividades similares a posteriori. Conclusão: : Essa experiência proporcionou ao 

público alvo o esclarecimento de dúvidas e a partilha de experiências, fortalecendo a 

participação do sujeito e a relação terapeuta-paciente. Dessa forma, foi enfatizado o ensino de 

habilidades de autocuidado, promovendo uma maior adesão do paciente ao tratamento. 

Através da ação obtivemos uma atenção integral á saúde no âmbito coletivo. Além disso, 

possibilitou importante aprendizado à discente envolvida, uma vez que esteve à frente da 

elaboração desta atividade, permitindo maior entendimento sobre a DPOC e como uma pessoa 

convive com a patologia. Sugere-se que tais ações sejam realizadas com maior frequência e 

com maior alcance de pacientes com DPOC, de preferência com o apoio de uma equipe 

multidisciplinar e mais recursos informativos. 
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