
O QUE 
É FPI?
Fibrose Pulmonar 
Idiopática (FPI) é uma 
doença irreversível e fatal que 
causa dano permanente aos 
pulmões por meio de 
cicatrizes progressivas.1,2  

Em média, pessoas 
com FPI vivem

2-5 anos
após a confirmação 

do diagnóstico.3

É importante confirmar o diagnóstico da FPI o mais 
cedo possível, para que o tratamento da condição 
possa ser iniciado imediatamente. Isso pode exercer 
um impacto significativo sobre a progressão da FPI.4

DIAGNÓSTICO

Conforme as cicatrizes se espalham 
pelos pulmões, a respiração se torna 
mais difícil. Muitas atividades do 
dia-a-dia se tornam cada vez mais 
difíceis, ou até mesmo impossíveis.
Sintomas incontroláveis, como 
a tosse, são embaraçosos 
e estressantes – em geral, fazem com 
que as pessoas com FPI parem de 
fazer as coisas que gostam.2

SINTOMAS
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Quanto mais cedo o 
tratamento da doença 
for iniciado, melhores 
são as chances de 
retardar a progressão 
da FPI.4

Isso permite que         
as pessoas com a 
condição mantenham 
sua autonomia e 
vivam por mais 
tempo.1

As opções de 
tratamento da FPI 
proporcionam a chance 
de aliviar sintomas e 
retardar a progressão  
da doença, permitindo 
às pessoas com FPI a 
fazer o que gostam por 
mais tempo.4

O RETARDAMENTO DA PROGRESSÃOTRATAMENTO
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