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O que é a DPOC
Dr. José Roberto Jardim
Médico Pneumologista

DPOC é uma sigla que quer dizer: Doença Pulmonar
Obstru va Crônica. É conhecida como enﬁsema pulmonar
e/ou bronquite crônica.
Apesar de ser uma sigla que existe há muitos anos, ela não é
tão conhecida do publico leigo quanto são os nomes asmas,
diabete ou infarto.
Como o próprio nome indica é uma doença que acomete os
pulmões e se caracteriza por tosse, catarro e falta de ar.
Noventa por cento das pessoas que tem DPOC são fumantes
ou ex-fumantes, os outros 10% são pessoas que trabalham
em ambientes com pó ou gases tóxicos. De um modo geral,
após 15 a 25 anos de exposição à um agente nocivo (cigarro
ou algum outro) a pessoa passa a ter tosse com catarro,
caracterizando que os brônquios estão inﬂamados (à esta
fase dá-se o nome de bronquite crônica e já começa aparecer
a falta de ar).

Com a con nuidade da exposição ao agente tóxico, começa
a haver destruição das paredes dos alvéolos, fazendo com
que o pulmão perca sua elas cidade (à esta lesão dá-se o
nome de enﬁsema e a falta de ar está mais intensa).
Portanto, a DPOC é uma doença pulmonar que tem
inﬂamação dos brônquios e destruição dos alvéolos.
Habitualmente, predomina a bronquite crônica no inicio da
doença e mais tarde predomina o enﬁsema.
A inﬂamação da bronquite crônica pode ser melhorada com
broncodilatadores e an -inﬂamatórios, mas o enﬁsema é
uma lesão irreversível e progressivo.Existem, aproximaa
damente, 7,5 milhões de brasileiros com DPOC; ela é a 5
causa de morte no pais e são hospitalizados, anualmente,
em torno de 300 mil pessoas; 30 mil pacientes com DPOC
morrem por ano.
Em conclusão, a DPOC é uma doença grave, totalmente
previsível, desde que você seja fumante ou ex-fumante.
Para evita-lá pare de fumar!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Calendário de Vacinas
VACINA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Idade

Dose

Vacina

Trípice Bacteriana (DTP)
Tríplice Viral (SCR)
4 anos
Febre amarela
10 anos
11 a 13 anos Papiloma vírus humano (HPV)
Hepatite B
Hepatite B
Hepatite B
Dupla tipo adulto (dT)
Febre amarela
10 a 19 anos Tríplice Viral (SCR)

Doenças evitadas
Difteria, tétano e coqueluche
Sarampo, caxumba e rubéola
Febre amarela
Cancer de cólo de útero
Hepatite B
Hepatite B
Hepatite B
Difteria e tétano
Febre amarela
Sarampo, caxumba e rubéola

2º reforço
2ª dose
Uma dose a cada 10 anos
Três doses
1ª dose
2ª dose
3ª dose
Uma dose a cada 10 anos
Uma dose a cada 10 anos
Duas doses

VACINA IDOSOS
Idade

20 a 59 anos
Gestantes

Dose

Vacina
HepatiteB(Gruposvulneráveis)
Dupla tipo adulto(dt)
Febre amarela
TrípliceViral(SCR)
HepatiteB(Recombinates)
dTpa

Doenças evitadas

Três doses
Uma dose a cada 10 anos
Uma dose a cada 10 anos
Dose única
Três doses
Uma dose após a 27ª semana

Hepatite B
Difteria e tétano
Febre amarela
Sarampo caxumba e rubéola
Hepatite B
Difteria, tétano e coqueluche

VACINA IDOSOS
Idade

60 anos e mais

Doenças evitadas

Dose

Vacina
Hepatite B (Grupos vulneráveis

Três doses

Hepatite B

Febre amarela

Uma dose a cada 10 anos

Febre amarela

Inﬂuenza (fracionada, inativada)

Dose anual

Inﬂuenza sazonal ou gripe

Pneumocócica 23-valente (Pn23)

Dose única

Infecções causadas p/ Pneumococo

Dupla tipo adulto (dT)

Uma dose a cada 10 anos

Difteria e tétano

VACINA BEBES
Idade

Vacina

Ao nascer

BCG-ID
Hepatite B

2 meses
3 meses

Pentavalent e (DTP)+Hib+ hepatite B
Polieomielie Inativada
Oral de Rotavirus humano (VORH)
Pneumocócica 10 (conjugada)
Meningocócica C (conjugada)

4 meses
5 meses

6 meses
9 meses
12 meses

15 meses

Pentavalente (DTP+Hib + hepatite B
Poliomielite Inativa
Oral de Rotavirus humano (VORH)
Pneumocócica 10 (conjugada)
Meningocócica C (conjugada)
Hepatite B
Oral Poliomelite (VOP)
Pentavalente (DTP+Hib+hepatite B)
Pneumocócica 10 (conjugada)
Febre amarela
Tríplice Viral (SCR)
Pneumocócica 10 (conjugada)
Tríplice Bacteriana (DTP)
Oral Poliomelite (VOP)
Meningocócica C (Conjugada)
Tetraviral

Doenças evitadas

Dose
Única
1ª dose

Formas gráves de tuberculose(principalmente miliar meningea
Hepatite B
Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas
pelo Haemophilus Inﬂuenzas tipo B
Poliomielite
Diarreia por rotavirus
Pneumonia, otite, meningite, e outras doenças causadas pelo Pneumococo
1ª dose
Doença invasiva causada por Neisseria meningitides do soro tipo C
1ª dose
Difteria, tétano, coqueluche, Hepatite B, meningite e outras infecções causadas
pelo Haemophilus Inﬂuenzas tipo B
Poliomielite
Diarréia por rotavirus
Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo
2ª dose
Doença invasiva causada por Neisseria meningitides do soro grupo C
2ª dose
Hepatite B
Poliomeilite
Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas
pelo Haemophilus Inﬂuenzas tipo B
3ª dose
Dose inicial Pneumonia, Otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo
Febre amarela
1ª dose
Sarampo, caxumba e rubéola
Reforço
Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo
1º reforço
Difteria, tétano e coqueluche
Poliomielite ou paralisia infantil
Reforço
Doença
invasiva causada por Neisseria meningitedis do soro grupo C
Dose única
Sarampo, caxumba, rubéola e varicela

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/calendario-de-vacinas-veja-qual-vacina-tomar-em-cada-fase-da-vida-arr81367eib60vw10bueyb77y
Obs.: ABRA/SP - A Vacina Pneumococo mais adequada e eﬁciente é a «13 Valente», Infelizmente o governo ainda não a disponibiliza.
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Asma na Infância
Nós sabemos que a asma é uma
doença inﬂamatória dos brônquios e
esta inﬂamação diminui o diâmetro da
via aérea, diﬁcultando a passagem do ar.
Os sintomas são: tosse, falta de ar,
chiado e aperto no peito. A Organização
Mundial de Saúde avalia que aproximadamente 100 a 150 milhões de pessoas
no mundo têm asma e este número
vem aumentando.
A asma é um problema de saúde
pública em países desenvolvidos e em
desenvolvimento. Ocorre em todas as
idades e todas as raças, entretanto é mais
comum na infância.
É a doença crônica que mais causa
falta escolar.
Vários são os fatores desencadeantes:
Alérgicos (poeira domiciliar, ácaros,
fungos, polens, pêlo e saliva de animais);
Infecção respiratória viral (resfriados
comuns);
Irritantes (fumaça em geral e principalmente de cigarro, poluição do ar,
aerossóis etc.);
Variação climá ca como exposição
ao frio;
Alteração emocional;

Medicamentos (aspirina, an inﬂamatório não hormonal, betabloqueadores) e exercícios.
Alguns pacientes asmá cos podem
apresentar história familiar de asma e ou
rinite. A asma é uma doença crônica e
não tem cura, mas atualmente, com o
maior conhecimento da doença e o
desenvolvimento de novos medicamentos, temos condições de controlá-la
quase a totalidade dos casos, através de
um tratamento preven vo adequado,
orientado pelo médico: boa higiene do
ambiente sico, ﬁsioterapia, uso
adequado de medicamentos an inﬂamatórios e/ou bronco dilatadores,
entre outros, proporcionando assim
uma adequada qualidade de vida. Um
dos erros mais frequentes é que muitos
destes pacientes somente são
medicados durante as crises. Esta
a tude seria o mesmo que entrar em
uma casa que está pegando fogo, apagar
o incêndio e sair sem consertar o cano de
gás furado, não tenha dúvida, vai pegar
fogo novamente.
O t ra t a m e n t o d a a s m a é u m
programa de parceria do médico e o

paciente e/ou seus familiares.
Devemos orientar o paciente e/ ou
seus familiares a iden ﬁcar e evitar os
fatores agravantes e desencadeantes,
especialmente no ambiente domiciliar.
Devemos educar e orientar o paciente
e/ou seus familiares sobre sua doença
para que possa entender o processo de
inﬂamação e a bronco constrição
( e st re i ta m e nto d o b rô n q u i co ) ,
diferenciando os dois pos de
medicamento.
Os de alívio imediato, que são os
broncodilatadores e os que agem na
inﬂamação, os an -inﬂamatórios inalatórios para tratamento de manutenção.
Devemos ensinar o paciente a usar
adequadamente a medicação.
O obje vo do tratamento proﬁlá co
é fazer com que as crises diminuam em
número, espaçando o período entre
elas, diminuindo sua intensidade,
maior facilidade de reversão e, com o
passar do tempo, principalmente nas
crianças, rareando em número, até como
em muitos casos, desaparecerem.
Dr. Bernardo Kiertsman
Médico Pneumopediatra
Diretor Depto Pediatria ABRA/SP

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
A ﬁsioterapia respiratória é uma
especialidade da ﬁsioterapia que visa a
prevenção e o tratamento de pra camente todas as doenças que
a ngem o sistema respiratório como a
asma, bronquite, insuﬁciência respiratória e tuberculose, por exemplo. Ela
deve ser sempre realizada pelo sioterapeuta em casa, na clínica, no
hospital ou no trabalho.
Para que serve a ﬁsioterapia
respiratória ?
A ﬁsioterapia respiratória serve
para melhorar o aporte de oxigênio
para todo o organismo. O obje vo
sempre será liberar as vias
respiratórias das secreções e aumentar
a capacidade ven latória do pulmão.

Para tal, o ﬁsioterapêuta pode recorrer
a aparelhos que mobilizam a secreção,
ﬂuidiﬁcam e facilitam a sua re rada, como
o ﬂu er e o nebulizador, por exemplo.
Exercícios respiratórios são também
f u n d a m e nta i s p a ra m e l h o ra r a
respiração e mobilizar os músculos
ven latórios. Além disso, a ﬁsioterapia
respiratória pode ser feita também na
Unidade de Tratamento Intensivo
(UTI), inclusive quando o paciente se
encontra entubado, ou seja,
respirando com a ajuda de aparelhos.
Fisioterapia respiratória em pediatria
A ﬁsioterapia respiratória pode ser
realizada ainda na infância dentro da
pediatria e da neonatologia, sempre
que houver necessidade pois as

crianças também são suscep veis ao
surgimento de doenças como
p n e u m o n i a e b ro n q u i o l i te e a
ﬁsioterapia respiratória poderá ser
indicada para tratar estas e outras
doenças a ﬁm de melhorar a troca
gasosa e assim facilitar a respiração
destas.
Fisioterapia respiratória ambulatotorial
A ﬁsioterapia respiratória ambulatorial é aquela pra cada nas clínicas, a
ﬁm de tratar e proporcionar alívio de
doenças crônicas como asma e
doenças relacionadas ao coração.
Dependendo da orientação do médico,
ela deverá ser realizada 1 ou 2 vezes
por semana por tempo indeterminado
Marcelle Pinheiro
Fisioterapeuta
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