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A N A T O M I A  D O  S I S T E M A
R E S P I R A T Ó R I O

De forma geral, o sistema respiratório pode ser divido em: Vias
áereas superiores e inferiores.
A função das Vias Áereas Superiores é captar o ar do ambiente
e deixa-lo em condições ideias para a chegada no pulmão

Já as Vias Áereas Inferiores são responsavéis pelas trocas
gasosas, garantindo que o oxigênio chegue nas nossas células.

CAVIDADE NASAL

Brônquios
Bronquiolos
Alvéolos

PULMÃO DIAFRAGMA
Principal músculo da
respiração

LARINGE E
TRAQUEIA



D O E N Ç A S
R E S P I R A T Ó R I A S

Broncoconstrição: Os
brônquios são locais de
passagem de ar e estão
localizados no pulmão, com a
asma, essa estrutura fica mais
estreita
Inflamação dos brônquios:
Com isso, os brônquios também
ficam obstruídos e dificultam a
passagem de ar

A asma é uma das doenças
respiratórias mais recorrentes e
estima-se que cerca de 235
milhões de pessoas em todo mundo
convivam com a doença.
A asma ocorre por diversos
mecanismos, entre eles: 

 A broncoconstrição e inflamação
dos brônquios gera um espaço
menor para passagem de ar no
interior dos pulmões, causando a
dificuldade respiratória.

A bronquite é uma doença caracterizada
pela inflamação dos brônquios, pode ser
causada por vírus, bactérias ou ácaros.
Neste caso, ocorre um acúmulo de muco
no interior dos brônquios, limitando a
passagem de ar nos pulmões. A bronquite
é caracterizada especialmente pela
presença de tosse.
Diferentemente da asma, que aparece
durante crises periódicas, a bronquite é
uma doença persistente, onde o portador
convive constantemente com os sintomas.

A rinite é a inflamação da mucosa nasal,
pode ser causada por vírus ou exposição
à poeira. 
A doença é caracterizada pelo acúmulo
de secreção no nariz e espirros
constantes e também pode apresentar
sintomas oculares como: coceira,
vermelhidão e lacrimejamento.

B R O N Q U I T EA S M A

R I N I T E

Normal Asma



Febre alta, acima de 38ºC, 39ºC, de
início repentino;
Dor muscular, de cabeça, de garganta
e nas articulações
Irritação nos olhos, tosse, coriza,
cansaço;

A gripe H1N1, ou influenza A, é provocada
pelo vírus H1N1, um subtipo do
influenzavírus do tipo A. .
Os sintomas da gripe H1N1 são
semelhantes aos causados pelos vírus de
outras gripes, porém requer cuidados
especiais a pessoa que apresentar:

A transmissão pelo contato com gotículas
da saliva e com secreções respiratórias de
pessoas infectadas. O vírus presente
nessas partículas pode ficar ativo por
horas em maçanetas, roupas, portas e
outros objetos.

É uma infecção aguda do
sistema respiratório que
acomete as vias aéreas
superiores, como garganta e
nariz, causando febre
acompanhada de pelo menos
outro sintoma respiratório,
como tosse ou dor de
garganta.

A Síndrome Gripal pode ser
provocada por diferentes tipos
de vírus, sendo o mais comum
o da Influenza.

Consiste no agravamento dos
sintomas similares aos de uma
Síndrome Gripal, como falta de ar,
cansaço físico, fadiga e febre
persistente. Pode provocar a
insuficiência respiratória, o que leva à
internação dos pacientes.
Pode ser causada pelos vírus
causadores de H1N1 e COVID-19, por
exemplo.

S Í N D R O M E S
R E S P I R A T Ó R I A S

A campanha de vacinação contra a Influenza
ocorre entre os meses de abril a julho.

Informe-se na Secretaria de Saúde do seu
Munícipio sobre as datas de vacinação e

grupos prioritários!

H 1 N 1S Í N D R O M E  G R I P A L

S Í N D R O M E
R E S P I R A T Ó R I A  A G U D A
G R A V E  



Não existe nenhum medicamento capaz de prevenir a COVID-19, no
entanto, a vacinação já está sendo aplicada no Brasil e ela serve para
minimizar o número de internações e casos graves da doença. No
momento (maio/21), estão sendo aplicadas três vacinas no país:
BioNTech (Pfizer), CoronaVac (Sinovac/Butantan) e Astrazeneca
(Oxford/FioCruz). As vacinas estão sendo aplicadas conforme grupos
pré-definido pelo Plano Nacional de Imunização.

Sintomas
Podem existir casos em que nenhum sintoma é identificado. Já em
casos leves a moderados, os sintomas podem ser similares ao de
um resfriado e incluem dores de garganta, cabeça e coriza. Os
sintomas podem se agravar e evoluir para febre persistente, falta
de ar e em casos mais graves, insuficiência respiratória, levando a
necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva.

COVID -19
Conheça um pouco mais sobre o COVID-19 e saiba como

se prevenir!

Vírus
A COVID-19 é uma infecção respiratória causada pelo vírus SARS-
CoV-2, que faz parte da família dos coronavírus. O primeiro caso
foi descoberto na cidade de Wuhan, província de Hubei na China,
em dezembro de 2019.

Prevenção
A proteção contra o Coronavírus envolve cuidados de higiene como
lavagem correta das mãos, uso de álcool gel e etiqueta respiratória,
além disso é importante manter o distanciamento social, para evitar
que muitas pessoas se contaminem ao mesmo tempo.

Vacinação

Informações
conforme
evidências

científicas até o
momento (Maio/21)



DIEGO BRITTO
RIBEIRO
Fisioterapeuta pela UFSM. Especialista em Fisioterapia
Respiratória pela UNIFESP. Mestre em Ciências da
Saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa.
Fisioterapeuta Sênior da Unidade Crítica Geral do
Hospital Sírio-Libanês. Fisioterapeuta da Unidade de
Terapia Intensiva do Hospital A. C. Camargo Cancer
Center. Preceptor do Programa de Residência
Multiprofissional no Cuidado ao Paciente Crítico do
Hospital Sírio Libanês. Orientador no Curso de
Especialização Multiprofissional em Oncologia do
Hospital Sírio Libanês. Pesquisador do grupo SER
(Serviço de Estudos em Reabilitação) do Hospital Sírio
Libanês, com área de ênfase: Avaliação da Capacidade
Funcional.Atuando há 18 anos em UTIs de hospitais em
São Paulo. Palestrante/escritor em temas como:
Avaliação Funcional, Reabilitação em Pacientes Críticos,
Mobilização Precoce, Ventilação Mecânica, Oncologia e
Cuidados Paliativos.

Para conhecer um pouco mais sobre as Síndromes Respiratórias e
experiência profissional, convidamos o fisioterapeuta Diego Britto

Ribeiro para uma entrevista, confira abaixo!

1 - Com a chegada do inverno, muitas doenças respiratórias se acentuam, isso pode ser
um fator preocupante se considerarmos o alto número de ocupação de leitos por COVID-19
em hospitais no país?
R: Sabidamente, os meses de inverno são caracterizados por um aumento na taxa de ocupação
de leitos hospitalares. Os pacientes com doenças respiratórias, tanto adultos, mas sobretudo,
crianças, encontrarão uma menor disponibilidade de leitos nesse período de crise, já que os
hospitais já estarão trabalhando muito próximo de suas capacidades máximas, mesmo com a
conversão de leitos pediátricos e de unidades de internação para um padrão de UTI. Além disso,
assim como está acontecendo na Europa, acredita-se na possibilidade de uma terceira onda de
COVID-19, sobrecarregando ainda mais o nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado.
E é para essa possível previsão antecipada da crise que devemos nos preparar, com treinamento
intensivo, adequado e ampliado da equipe multiprofissional, buscando otimizar o enfrentamento
dessas doenças respiratórias em uma estrutura física hospitalar já saturada.



2 - Atualmente, existem muitos casos de Síndrome da Angústia Respiratória Aguda
(SARA) relacionados a complicações da COVID-19, antes da pandemia, era frequente
atender pacientes com esta síndrome em seu cotidiano profissional?
R: A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), antigamente definida como SARA,
sempre foi uma situação presente e bastante frequente nas maiores UTIs do país,
particularmente depois que sua classificação foi sendo atualizada e melhor descrita. Apesar do
manejo recorrente de pacientes com SDRA, o que percebemos é que o comportamento da
SDRA desenvolvida pelo COVID-19 é particularmente diferente do habitual. Diferentes padrões
de fenótipos necessitam de cuidados totalmente diferentes no ajuste de ventilação mecânica,
por exemplo. Acredito que a expertise desenvolvida em tantos anos de enfrentamento da SDRA
(não COVID-19) tenha auxiliado a equipe multiprofissional a encontrar as melhores respostas
para cada paciente, aprendendo diariamente durante a evolução da pandemia. O que vale
ressaltar, ainda mais, é que não existe uma “receita” específica. Cada paciente apresenta as
suas próprias particularidades.

3 - Além dos prejuízos cardiorrespiratórios, quais outros agravos o paciente submetido a
internação prolongada em UTI decorrente da COVID-19 e outras Síndromes Respiratórias
estará exposto?
R: Por si só, a internação hospitalar prolongada já acarreta em diversos problemas muito bem
descritos na literatura, além do quadro cardiorrespiratório propriamente dito. Importante perda
de massa muscular e óssea, redução da função cognitiva, nutrição inadequada, alteração das
citocinas inflamatórias, e outras complicações, que resultam em uma possível necessidade de
maior tempo de ventilação mecânica, maior tempo de internação hospitalar, redução da
capacidade funcional e piora da qualidade de vida.
Com a evolução da pandemia, vários estudos já foram desenvolvidos avaliando todas as
complicações associadas ao COVID-19, além das que já acometiam pacientes com internação
prolongada por outros motivos. Tem-se percebido, em pacientes internados por COVID-19, a
persistência de sintomas como a dispneia, a fadiga, a tosse e dores musculares/articulares,
independentemente do nível de intensidade do acometimento da doença. Outros sintomas
também descritos na literatura são a depressão e ansiedade, os distúrbios cognitivos,
desregulação do sono e palpitações.

4- Quais procedimentos e cuidados que são necessários para a reabilitação de um
paciente vítima da COVID-19 após a extubação?
R: O que pudemos perceber em nossa experiência desde março de 2020 é que os pacientes
vítimas de COVID-19, mesmo no período pós extubação, ainda mantém algumas
particularidades presentes no período mais crítico, como labilidade cardíaca (tendem a
apresentar arritmias com maior frequência quando expostos a um esforço mesmo leve ou
moderado), uma tempo maior para recuperação da saturação de oxigênio pós atividades, assim
como um descondicionamento físico importante, tanto pelo tempo de internação mais prologado
quanto pelo uso de sedativos e bloqueadores neuromusculares. Por isso, é de extrema valia
mantermos a monitorização contínua deste paciente, ainda mais durante os exercícios, e,
sobretudo, adequarmos o nível de atividades à capacidade funcional do paciente, respeitando
as suas limitações e restrições, percebendo, de forma antecipada, quaisquer sinais de
instabilidade cardiorrespiratória.



5 - No ano de 2020 o índice de óbitos em decorrência da COVID-19 era maior na
população idosa, porém neste ano em alguns estados cerca de 1/3 dos óbitos são de
pessoas de meia idade, entre 30 a 59 anos. Na sua opinião, o que levou essa mudança
da faixa etária dos óbitos no ano de 2021?
R: Acredito que essa mudança ocorre por diversos fatores, que podem estar sincronizados
ou não. Podemos supor que essa inversão na balança, esse novo perfil de internações e,
consequentemente, mortalidade esteja associado tanto à redução dos casos em idosos
quanto ao aumento de casos nos indivíduos mais jovens. A redução dos casos em idosos
vincula-se, principalmente, a sua contemplação e aderência à campanha de vacinação e
imunização (vacinas que, mesmo que não possuam eficácia total, conseguem atenuar
sobremaneira as complicações e necessidade de internação), mas também à sua
manutenção fora das áreas de exposição e aglomeração, seja por já estarem fora do
mercado de trabalho ou mesmo pela possibilidade ofertada por diversas empresas de se
trabalhar na modalidade de home office. O aumento da contaminação por COVID-19 entre
os jovens decorre, principalmente, de sua exposição ao contato com um maior número de
pessoas, seja pela necessidade de retorno às atividades laborais (no comércio, na indústria
ou demais segmentos), mas também por uma atitude, que tem sido recorrente, e bastante
questionável, que é a de se expor, festiva e furtivamente, em encontros e aglomerações não
recomendados nesse momento de pandemia, comprometendo o trabalho coletivo de toda a
sociedade no combate ao COVID-19. 

6 - Com a pandemia, está sendo frequentemente noticiado sobre a atuação do
Fisioterapeuta como linha de frente no enfrentamento a COVID-19. Quais são suas
perspectivas para o futuro da profissão, neste contexto?
R:Todo esse reconhecimento do papel do fisioterapeuta, tanto pela sociedade em si quanto
por toda a equipe multidisciplinar, servirá para fortalecer a profissão, e é nesse momento
que devemos aproveitar para mostrar todo o nosso valor, investindo no desenvolvimento de
pesquisas mais específicas em reabilitação, na propagação de nossa função nas mais
diversas áreas e lutando cada vez mais por nossa inserção no mercado de trabalho, com
melhores condições de executar a nossa atividade. Acredito que o reconhecimento
financeiro do profissional venha atrelado diretamente ao fortalecimento dessas bases. Agora
é hora de fazermos a nossa parte, aproveitarmos essa atenção que recebemos
merecidamente e nos unirmos para o desenvolvimentoainda maior da nossa profissão!

Agradecemos a
disponibilidade do FT. Diego

para contribuir com esta
edição
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