
Doenças Respiratórias  

O QUE SÃO E COMO AS PREVENIR? 



O NÚMERO DE PESSOAS 

AFETADAS POR DOENÇAS 

RESPIRATÓRIAS EVITÁVEIS 

NÃO PÁRA DE AUMENTAR. 
 

AS CRIANÇAS E OS MAIS 

VELHOS SÃO OS MAIS 

ATINGIDOS. 



SÃO DOENÇAS QUE PROVOCAM GRAUS ELEVADOS DE 

INCAPACIDADE COM REPERCUSSÕES ECONÓMICAS NA 

FAMÍLIA E NA SOCIEDADE SENDO CAUSA DE MORTES 

PREMATURAS QUE PODERIAM SER EVITÁVEIS 



• Em Portugal, a mortalidade por doenças respiratórias 
constitui a 3ª PRINCIPAL CAUSA DE MORTE a seguir às 
doenças cardiovasculares e aos tumores. 

 

• A mortalidade por doenças respiratórias ocorre 
sobretudo a PARTIR DOS 65 ANOS e é claramente  
superior no SEXO MASCULINO. 

 

• As doenças respiratórias constituem a 5ª PRINCIPAL 
CAUSA DE INTERNAMENTO HOSPITALAR constituindo 
a 1ª CAUSA DE MORTALIDADE HOSPITALAR. 

 



AS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS PODEM SER : 

 

 

CRÓNICAS 

AGUDAS 

•  DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 

•  ASMA 

•  ALERGIAS RESPIRATÓRIAS 

•  DOENÇAS PULMONARES  OCUPACIONAIS 

•  CANCRO DO APARELHO RESPIRATÓRIO 

•  APNEIA DO SONO  

•  HIPERTENSÃO PULMONAR 

 

•  PNEUMONIA 

•  TUBERCULOSE 

•  GRIPE 



MUITOS DOS 
FACTORES DE 

RISCO DAS 
DOENÇAS 

RESPIRATÓRIAS 
SÃO EVITÁVEIS 

FUMO DO 
TABACO 

A POLUIÇÃO  DO 
AR NO INTERIOR 
DOS EDIFÍCIOS 

A NÃO UTILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE 

PROTECÇÂO INDIVIDUAL  
NOS POSTOS DE 

TRABALHO 

ALERGÉNEOS 

CONTACTO COM 
PESSOAS 
DOENTES 

NÃO ADERIR 
À 

VACINAÇÃO 



DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 

• A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é uma doença 
broncopulmonar que resulta de uma obstrução das vias aéreas. 
 

• Entre nós calcula-se que sofram de DPOC entre os 35 e os 69 anos 5,42% 
da população. 
 

• A doença atinge mais os homens do que as mulheres devido ao maior 
número de homens que fumam. Com o aumento do número de 
fumadoras, espera-se no futuro que esta diferença se reduza. 
 

• Anualmente morrem cerca de 8,7 por 100.000 habitantes por DPOC. 
 



• Na grande maioria dos doentes a DPOC é causada pelo fumo dos cigarros 

- 10 a 15% dos fumadores vêem a sofrer de DPOC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Algumas exposições profissionais também podem causar DPCO: fumos 

químicos, poeiras orgânicas e inorgânicas. Nos fumadores a poluição 

atmosférica é um factor de agravamento. 

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 



Como saber se tem DPOC? 
 

• É fumador, tem tosse com expectoração principalmente durante a manhã, 

durante 3 meses a maior parte dos dias e durante 2 anos consecutivos? 

 

• Constipa-se durante o inverno cada vez mais e durante mais tempo do que 

era habitual? 

 

• Cansa-se com facilidade a subir escadas e nas subidas? 

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 



Tratamento da DPOC 
 

• DEIXE DE FUMAR! 

 esta é a única medida que impede a sua doença de se ir agravando. 

Se não o conseguir fazer sozinho peça ajuda ao seu médico. 

 

• EVITE AS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS  

 vacine-se contra as infeções bacterianas e contra a gripe. 

 

• Tenha uma VIDA HIGIÉNICA, uma ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA, REDUZA 

O PESO se for excessivo. 

 
• FAÇA EXERCÍCIO FÍSICO!  

sem se esforçar para além das suas capacidades. 

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 



ASMA 

O que é a asma? 

A asma é uma doença inflamatória crónica 

dos brônquios. 

 Resulta do estreitamento dos brônquios, que pode 

ocorrer em várias circunstâncias. Ficando mais 

estreitos, o ar sai e entra nos pulmões com mais 

dificuldade. Este estreitamento é provocado pela 

contração dos músculos que existem à volta dos 

brônquios, pelo aumento da parede dos brônquios e 

pela maior quantidade de secreções que os brônquios 

produzem. 



Há muitas pessoas com asma? 

• A asma afeta cerca de 150 milhões de pessoas de todas as 

idades no Mundo. 

  

• Em Portugal calcula-se que estão afectadas cerca de 600.000 

pessoas, crianças e adultos.  

 

• Em Portugal calcula-se que afecte cerca de 11% das crianças e 

5% dos adultos. 

ASMA 



Sintomas da asma 

Tosse Pieira ou chiadeira (gatinhos no peito) 

Sensação de aperto no peito Dificuldade em respirar 

ASMA 



Tratamento da Asma 

• EVITAR OS DESENCADEANTES 

 Evitar o contacto com pólenes, ácaros, alimentos ou medicamentos 

que habitualmente causam sintomas respiratórios. 

• TRATAMENTO PREVENTIVO 

 Uso de medicamentos que evitam o aparecimento dos sintomas. São 

medicamentos que deve fazer mesmo quando anda bem, sem sintomas. 

ASMA 



INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS 

As infeções respiratórias podem ser provocadas por vários 

micróbios, tais como: 

  

BACTÉRIAS FUNGOS VÍRUS 



INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS 

 Estes micróbios podem ser transmitidos: 
 

• Quando se fala, canta, tosse ou espirra, porque liberta para o 

ar uma grande quantidade de micróbios 

 
 
 
 
• Por contacto com objetos contaminados 
 

 



Quais as medidas para evitar a transmissão das 
infeções respiratórias? 

Cobrir a boca e o nariz com um 
lenço de papel sempre que 
tossir ou espirrar, ou caso não 
seja possível proteger-se com o 
braço e não com as mãos. 

Colocar 
imediatamente o 
lenço de papel no 
lixo. 

Lavar as mãos 
depois de tossir 
ou espirrar. 

Reduzir os 
contactos com 
pessoas doentes. 

Tomar as vacinas 
recomendadas 
pelo seu médico. 

INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS 



Quais as medidas para evitar a transmissão das 
infeções respiratórias? 

Evitar locais com muitas pessoas, 
particularmente recintos fechados 
e pouco arejados, especialmente 
no período em que há maior 
número de infeções respiratórias. 

Se adoecer, respeitar o 
período de isolamento 
aconselhado pelo seu 
médico. 

Colocar máscara 
de proteção 
sempre que lhe 
seja pedido nos 
serviços de saúde. 

Manter os espaços 
arejados, em casa e 
no trabalho. 

Manter a casa e o 
local de trabalho 
limpos. 

INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS 

http://blog.solunni.com.br/wp-content/uploads/2011/10/limpeza_produtos_de_limpeza_solunni.jpg


Infeções Respiratórias 

Outros conselhos importantes! 

NÃO FUMAR! 
Beber muitos líquidos  
– água e sumos naturais. 

Praticar exercício, fazer 
uma dieta variada e 
dormir o necessário. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NÃO FUME NEM PERMITA QUE SE FUME PERTO DE SI  

Não 
Fumar 

Evitar a 
exposição a 
alergéneos 

MANTENHA A SUA CASA LIMPA E AREJADA. EVITE O 
CONTACTO COM SUBSTÂNCIAS QUE LHE CAUSEM 
SINTOMAS ALÉRGICOS 

Praticar 
exercício físico 

e uma dieta 
saudável 

Utilizar 
dispositivos 
de proteção 
individual 

ESCOLHA UMA VIDA SAUDÁVEL ATRAVÉS DA PRÁTICA DE 
EXERCÍCIO E UMA DIETA VARIADA 

Prevenir Infeções 
Respiratórias 

Vacine-se! 

UTILIZE MÁSCARAS E OUTROS EQUIPAMENTOS NO 
SEU LOCAL DE TRABALHO E SEMPRE QUE LHE SEJA 
RECOMENDADO 

CUMPRA O PLANO DE 
VACINAÇÃO PROPOSTO 
PELO SEU MÉDICO 


