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A Fibrose Pulmonar Idiopática, ou FPI, é uma doença que afeta 
os pulmões. É uma patologia grave, que pode demorar bastante 
tempo a ser diagnosticada e é relativamente rara. Contudo,  
e embora muitas pessoas nunca tenham ouvido falar da 
mesma, existe atualmente mais de 1 milhão de doentes com FPI 
em todo o mundo.

A FPI afeta a respiração, fazendo com que se tenha falta de ar. 
Numa fase precoce da doença, esta falta de ar pode ser só 
sentida quando se faz exercício. Contudo, em fases mais 
avançadas, a falta de ar já é notória em pequenas tarefas  
do dia-a-dia (ex.: subir escadas, caminhar na rua...).

Esta falta de ar ocorre na FPI porque os tecidos frágeis dos 
pulmões sofrem um processo de cicatrização progressivo, 
denominado por fibrose. Ao longo do tempo, as cicatrizes 
aumentam e dificultam a troca de ar nos pulmões, tornando  
os pulmões menos flexíveis e dificultando a respiração. 

É impossível prever o curso da doença, pois a FPI comporta-se 
de forma diferente de pessoa para pessoa. Alguns doentes 
podem sentir apenas sintomas ligeiros durante anos, enquanto 
outros pioram rapidamente. No entanto, o tempo médio de 
sobrevivência, após diagnóstico, é de 3 a 5 anos. Existem várias 
opções de tratamento disponíveis, sendo que algumas podem 
ajudar a aliviar os sintomas e outras podem abrandar a 
progressão da doença. Para alguns doentes elegíveis, existe 
ainda a opção do transplante pulmonar.

Por fim, é importante saber que a FPI é uma doença irreversível 
e, como tal, a função pulmonar que é perdida não volta a ser 
recuperada. Por isso, é essencial iniciar o tratamento o mais 
cedo possível, de maneira a preservar a sua qualidade de vida.
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OPÇÕES DE TRATAMENTO PARA  
GERIR A PROGRESSÃO DA DOENÇA:
Transplante pulmonar
Atualmente, o transplante pulmonar é a única cura para a FPI,  
mas apenas um pequeno número de doentes é elegível para este 
tratamento. Trata-se de uma operação complexa, com inúmeros 
riscos, que requer que o doente tenha um bom estado geral,  
que seja capaz de suportar todo o procedimento cirúrgico e 
respetiva recuperação. Para além disto, é ainda necessário 
encontrar um dador adequado, o que pode demorar bastante 
tempo. O seu médico poderá ajudar a explicar como funciona  
o processo de doação.

Medicamentos antifibróticos
Nos últimos anos, foram desenvolvidos medicamentos 
antifibróticos para tratar a FPI. Embora estes não possam curar a 
doença, permitem abrandar a progressão da FPI e dar mais anos 
de vida aos doentes. Tal como acontece em todos os 
medicamentos, podem existir efeitos secundários, mas o seu 
médico poderá ajudá-lo a minimizá-los e tratá-los.

OPÇÕES DE TRATAMENTO PARA 
GERIR OS SINTOMAS DA FPI:
Reabilitação pulmonar
A reabilitação pulmonar é um programa de exercícios, treino  
e educação concebido para otimizar a utilização dos pulmões. Ao 
longo do tempo, os exercícios e as técnicas irão ajudá-lo a gerir os 
sintomas diários da FPI e a permanecer tão ativo quanto possível.
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TERAPIAS PARA GERIR 
OS SINTOMAS DA FPI:
Medicamentos antitússicos
É comum que as pessoas com FPI sofram de tosse seca, sem 
qualquer expetoração ou muco, o que pode ser cansativo ou difícil 
de gerir. Se tiver tosse, existem vários medicamentos que o seu 
médico lhe pode oferecer, designados por antitússicos, que podem 
ajudar a reduzir a sua frequência.

Medicamentos antiácidos
Os medicamentos antiácidos estão disponíveis para pessoas com 
FPI que tenham azia ou indigestão. Dependendo da frequência 
com que isto acontece, existem várias opções que o seu médico 
pode oferecer. Estas terapias também podem ser usadas em 
doentes que não apresentem sintomas para evitar quaisquer` 
danos nos pulmões causados pelo refluxo gástrico.

Oxigenoterapia
A oxigenoterapia pode ajudar com a sensação de falta de ar,  
uma vez que fornece mais oxigénio ao corpo. No entanto, isto é 
frequentemente feito através de um reservatório, e por isso pode 
limitar a facilidade com que se movimenta. À medida que a FPI 
progride, a oxigenoterapia a longo prazo tornar-se-á necessária  
em quase todos os casos.

Referências:
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ESTES 3 PASSOS IRÃO AJUDÁ-LO A 
PREPARAR-SE PARA A SUA CONVERSA:

CONHEÇA AS SUAS OPÇÕES
Antes de consultar o seu médico, deve tentar saber o máximo 
possível sobre as suas opções de tratamento. Afinal, o tratamento 
adequado pode ter um grande impacto na sua qualidade de vida  
e oferecer-lhe mais anos com os seus entes queridos.  
Para obter mais informações sobre a FPI e opções de tratamento 
vá a www.lutarcontraafpi.pt, onde encontrará conselhos  
e opiniões de especialistas.

LEVE ALGUÉM DE CONFIANÇA
Se possível, leve consigo alguém em quem confia. Os amigos e 
familiares podem proporcionar-lhe o apoio de que precisa antes, 
durante e após qualquer consulta e juntos podem discutir as 
vantagens e desvantagens dos diferentes tratamentos.  
Visite www.lutarcontraafpi.pt para conhecer testemunhos de 
doentes com FPI e aprender com as suas experiências e vivências.

PARTILHE OS SEUS OBJETIVOS
Partilhe com o seu médico aquilo que é importante para si e  
para a sua família. Poderão ser atividades que faz diariamente,  
assim como eventos futuros. Pergunte ao seu médico como pode 
realizar os objetivos mais importantes para si. Na página seguinte, 
pode encontrar várias mensagens e perguntas para o ajudar  
a pensar sobre o que ainda quer realizar na sua vida.

O QUE DEVE  

CONSIDERAR  
QUANDO DISCUTIR A FPI 
COM O SEU MÉDICO?

QUANDO VISITAR 
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AJUDÁ-LO A 
TIRAR O MAIOR 
PARTIDO DA VIDA

Discuta os seus 
objetivos pessoais, 
perguntas e opções  
de tratamento com 
alguém em quem confia.  
Peça-lhe que também 
vá ao médico consigo.
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OS MEUS OBJETIVOS  
O QUE É MAIS IMPORTANTE PARA MIM

À medida que a FPI progride, muitas atividades diárias normais  
tornar-se-ão mais difíceis ou mesmo impossíveis. O seu médico  
poderá ajudá-lo a tratar da sua doença, o que pode permitir-lhe 
continuar com essas atividades durante mais tempo.

A longo prazo, é importante ter algo pelo qual aguarda com expetativa. 
Tem alguma ocasião especial ou objetivos no futuro que possam ser 
afetados pela sua FPI?

Pense sobre o que é mais importante para si, tanto a curto como a 
longo prazo, e discuta os seus objetivos pessoais com o seu médico.

Compreenda o seu tratamento atual e outras opções que poderão 
estar disponíveis para si:

 > A que tratamentos estou a ser submetido atualmente?

 > Estou a tomar medicamentos para ajudar com a minha tosse/ 
azia/indigestão?

 > Que outros tratamentos poderão ser adequadas para mim?

 > Quais são as vantagens e os riscos desses mesmos tratamentos?

Discuta os seus objetivos pessoais, tanto a curto como a longo prazo:

 > O que poderia ajudar-me a continuar a fazer o que é mais 
importante para mim atualmente?

 > O que posso fazer para limitar o impacto que a FPI poderá ter no 
meu estilo de vida para garantir que posso atingir os meus 
objetivos?

Escolha, com o seu médico, 
o tratamento que mais se 
adequa a si. E lembre-se 
de que a FPI é uma doença 
progressiva, imprevisível  
e irreversível.
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