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1. DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO  

O sistema respiratório humano pode ser atacado por diversas doenças de causas alérgicas ou 
infecciosas. 

➢ DOENÇAS ALÉRGICAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

O sistema respiratório pode ser atacado por doenças alérgicas, que resultam da hipersensibilidade do 
organismo a determinados agentes como poeira, medicamentos, cosméticos, etc. Veja um resumo de algumas 
doenças alérgicas que se destacam na figura 1. 

 
Figura 1 Adaptada de https://drauziovarella.uol.com.br/infograficos/principais-doencas-respiratorias-infografico/ 

 



➢ DOENÇAS INFECCIOSAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

As doenças infecciosas são resultado de uma inflamação em determinados órgãos provocadas por 
microrganismos, tais como vírus, bactérias, entre outros parasitas. As causas também podem ser substâncias 
tóxicas. Dentre as doenças infecciosas mais conhecidas destacam-se: gripe, resfriado, tuberculose, pneumonia 
e enfisema pulmonar. Vamos conhecer um pouco melhor as três últimas. 

TUBERCULOSE – geralmente ocorre nos pulmões, é transmissível e pode levar a óbito. É causada pelo bacilo de 
Koch. O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse na forma seca, mas há outros sinais e sintomas 
que podem estar presentes, como: febre, sudorese noturna, emagrecimento e fadiga.  

 

Sua transmissão é aérea e se instala a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, durante a fala, 
espirro ou tosse das pessoas com tuberculose, que lançam no ar partículas em forma de aerossóis contendo 
bacilos. O tratamento dura no mínimo seis meses, é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde 
(SUS). A vacina BCG (bacilo Calmette-Guérin), ofertada no SUS, protege a criança das formas mais graves da 
doença. A vacina está disponível os postos de saúde e deve ser dada às crianças ao nascer, ou como orientação 
médica e do posto de saúde. 

PNEUMONIA - é uma 
infecção que se instala 
nos pulmões.  

Os principais sintomas 
são: febre alta, tosse, 
dor no tórax, alterações 
da pressão arterial, 
confusão mental, mal-
estar, falta de ar, 
secreção de muco, 
prostração (fraqueza).  

O tratamento requer o 
uso de remédios 
(antibióticos) prescritos 
por um médico.  

A internação pode 
fazer-se necessária 
quando a pessoa é 
idosa ou tem febre alta. 

 



ENFISEMA PULMONAR – é uma doença degenerativa, que geralmente se desenvolve depois de muitos anos 

de uso de cigarro e presença de outras toxinas no ar. O cigarro é a causa principal. A exposição à poluição 

atmosférica e inalação de fumaça de cigarro e detritos no trabalho são fatores que contribuem para a doença. 

A prevenção é não fumar.  

 

O principal sintoma de enfisema é a falta de fôlego. À medida que a doença progride esse sintoma pode ficar 

mais frequente. Outros sintomas são tosse, respiração difícil, e produção crônica de muco. Existem opções de 

tratamento, porém o passo mais importante é parar de fumar. Ao parar de fumar quando as obstruções de 

fluxo de ar ainda são leves ou moderadas retarda-se o desenvolvimento da falta de ar incapacitante. Porém, 

parar de fumar em qualquer ponto da doença é benéfico. Pessoas com enfisema pulmonar também devem 

evitar exposição a outros poluentes no ar.  

 

2. Exercícios Resolvidos. Leia com atenção o texto acima e responda as questões que se seguem: 
 

I. Quais fatores podem desencadear doenças alérgicas respiratórias? 

Resposta: Determinados agentes como poeira, medicamentos e cosméticos. 

 

3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme os exemplos dos exercícios resolvidos. Busque 
apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências.  

 

 Exercício 01 – Quais fatores podem desencadear enfisema pulmonar? 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Gabarito Comentado: Após realizar as tarefas do “Agora é sua vez”, anote no caderno de ciências suas 
dúvidas e verifique suas respostas com o gabarito comentado (Respostas certas). Anote também quais 
respostas foram acertadas e erradas. Registre no seu caderno as dicas dos comentários. 

Exercício 01 – Resposta: O cigarro é a causa principal, mas pode ser causado por outras toxinas. 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NcNHI5a8f9o - Doenças Respiratórias 

Fontes: 
https://www.todamateria.com.br/sistema-respiratorio/ 
https://drauziovarella.uol.com.br/infograficos/principais-doencas-respiratorias-infografico/ 
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/tuberculose 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/233_pneumonia.html 
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