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Limites de Responsabilidade/Isenção de Garantia: 
 

O autor destas informações e os materiais que o 
acompanham têm usado seus melhores esforços na 
preparação deste curso. O autor não faz nenhuma 
representação ou garantia em relação à precisão, 
aplicabilidade, adequação ou completude do conteúdo deste 
curso. Ele renuncia a quaisquer garantias (expressas ou 
implícitas), comerciabilidade ou adequação a qualquer 
propósito particular. O autor nunca será responsabilizado 
por quaisquer perdas ou outros danos, incluindo, entre 
outros, danos especiais, incidentais, consequentes ou 
outros. 

 
Este manual contém informações protegidas de acordo com 
as leis e tratados internacionais de direitos autorais. 
Qualquer reimpressão não autorizada ou uso deste 
material é estritamente proibido. Buscamos ativamente a 
violação de direitos autorais e você será processado. 
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6 

Bronquite é algo que você 

provavelmente terá em sua 

vida pelo menos uma vez. 

Uma vez que geralmente 

segue um resfriado ou outra 

condição respiratória, a 

maioria das pessoas irá 

desenvolvê-la no decorrer da 

vida. 
 

Seu peito está latejando de dor. Você está tossindo e dói quando 

isso acontece. Estes são os primeiros sintomas de Bronquite. 

Embora seja uma condição comum que muitos enfrentam, para 

alguns, é ainda pior. Isso porque para algumas pessoas a 

Bronquite causa dificuldade respiratória com mais frequencia. 

Se você se encaixa nesta categoria, então você está procurando 

uma maneira de ganhar de volta suas forças e voltar a vider 

normalmente como antes. 



 

 

 

 

A boa notícia é que você pode fazer exatamente isso. A 

Bronquite não precisa ser uma condição que você não possa 

mudar. O que pode acontecer é um tempo para você entender 

sobre seu funcionamento e assim mudar seu modo de vida para 
7 melhorar sua condição. 

 
Neste e-book, vamos discutir o que é a Bronquite, o que ela 

pode fazer para a sua saúde e como mantê-la fora da sua vida, 

tanto quanto possível. Ao aprender isso agora você será capaz 

de se proteger em longo prazo de tudo que a Bronquite pode 

fazer para sua saúde. 



 

 

 
 

 

SUA TOSSE PODE SER 
BRONQUITE 

8 

Antes que você possa realmente lidar com Bronquite, você 

precisa saber o que é e como isso afeta o seu corpo. Se educar 

sobre essas informações possibilita você detectar sintomas e 

tomar medidas antes de se tornar ainda mais difícil diminuir o 

efeito que a Bronquite possa ter em sua vida diária. 

 
A Bronquite acontece em seus 

pulmões. Na verdade, é uma 

condição que afeta as paredes 

internas de passagem de ar de 

seus pulmões. Lá, a Bronquite 

faz com que o revestimento se 

infecte e se inflame, causando sintomas de febre, calafrios, tosse 

e dor no peito. 

 
Estes são os sintomas da Bronquite Aguda, algo que muitas 

pessoas irão ter depois de terem uma infecção respiratória. Se 

for isso que você tem, então você pode ter sintomas que duram 

alguns dias e talvez uma tosse que dure às vezes até três 



 

 

 

 

semanas. Em geral, porém, esse tipo de Bronquite não dura 

muito, pois não é algo grave. 
 

Por outro lado, a Bronquite que volta mais de uma vez é algo 

9 para se preocupar. A Bronquite pode levar a condições mais 

graves, tais como Enfisema, Asma ou mesmo Bronquite Crônica. 

Estes precisam de atenção médica o mais rápido possível. 

 
Se você é alguém que fuma, suas chances de contrair Bronquite 

Crônica são muitas vezes muito mais graves do que aquelas que 

provavelmente terão Bronquite Aguda. Mais tarde, neste livro, 

falaremos sobre Bronquite Crônica e o que ela faz com o seu 

corpo, bem como para sua saúde. No entanto, é importante 

perceber a diferença entre essas condições. 

 

SINTOMAS PARA PROCURAR 

 

Os sintomas de Bronquite são realmente um sinal revelador de 

pré-disposição da doença. Se você tiver algum destes sintomas, 

você deve procurar a ajuda de seu médico o mais rápido 

possível. 



 

 

 

 

O principal sinal dessa condição é o de um muco amarelo/cinza 

ou mesmo de cor verde que aparece quando você está tossindo. 

Este muco é chamado de escarro ou catarro. O muco deve ser 

um sinal de que algo está errado, especialmente com este tipo de 
10 coloração. 

 
Seu corpo produz e precisa de muco porque ajuda a manter o 

corpo hidratado. Mas, quando você percebe isso, então há um 

problema. 

 
Isso porque o muco criado é um sinal de uma infecção. 

Normalmente, esse muco desliza pela garganta quando você 

engole sua saliva. No entanto, quando há muito, torna-se 

necessário que o seu corpo o remova de outra forma, neste 

caso, tossindo. 

 
Com Bronquite, suas vias aéreas se inflamaram e, quando isso 

acontece, elas produzem uma grande quantidade de muco 

descolorido. A coloração do muco deve indicar a você que você 

tem uma infecção em algum lugar em suas passagens de ar. 

 
Embora esse muco seja um sinal de que você está sofrendo de 

Bronquite que nem sempre tem que estar lá. Às vezes ele é 



 

 

 

 

engolido (especialmente por crianças que sofrem de Bronquite) 

e, portanto, não é percebido como muitas vezes. 
 

Além disso, algumas pessoas não têm uma grande acumulação 

11 de catarro na garganta e, portanto, não tossem. Por este motivo, 

você deve perceber que você pode ter Bronquite mesmo sem ter 

muco. 

 
Há sinais adicionais aos quais você deve prestar atenção para 

saber se você tem Bronquite. Lembre-se, se você sofre com eles, 

entre em contato com seu médico para falar com ele sobre sua 

condição o mais rápido possível. 

 
Outros sintomas de Bronquite podem incluir qualquer um ou até 

mesmo todos esses sintomas e sinais, bem como: 

 
• Uma dor no seu peito que faz você se sentir apertado 

• A sensação de queimação no peito 

• Congestionamento/acúmulo de muco 

• Uma dor de garganta 

• A sensação de não ser capaz de recuperar o fôlego 

• Chiado, tosse 

• Febre, que não deve ser muito elevada. Em caso afirmativo, 

entre em contato com seu médico o mais rápido possível. 



 

 

 

 

• Calafrios 
 

 

Quando você sentir qualquer um destes, especialmente uma 

combinação deles com muco, você pode estar sofrendo de uma 
12 infecção por Bronquite. 

 
 

É SINUSITE CRÔNICA? 

 

Às vezes, as pessoas acreditam erroneamente que sofrem de 

Bronquite quando de fato é uma sinusite Crônica de que sofrem. 

Durante este tipo de infecção, o revestimento de uma ou mais de 

suas cavidades, que estão nos ossos ao redor do nariz, está 

infectado. 

A confusão desta condição com a da Bronquite é fácil de fazer, 

porque a sinusite Crônica tem o mesmo tipo de descarga de 

muco. Aqui, geralmente é uma descarga pós-nasal amarela ou 

verde que é significativamente grossa. 

 
Além disso, há uma tosse que acontece quando você tenta 

drenar o muco da garganta. Esse muco realmente está vindo de 

seus seios faciais que estão drenando em sua garganta. 



 

 

 

 

Embora as duas condições pareçam ter os mesmos sintomas, é 

importante notar de onde vem o muco, bem como seus sintomas 

secundários, que a maioria não encontra em sinusite Crônica. 

Consulte seu médico para garantir que você esteja tratando a 
13 condição certa. 

 
 

É BRONQUITE CRÔNICA? 

 

Como mencionamos, Bronquite Aguda e Crônica são duas 

coisas diferentes. Ao longo deste livro, mostraremos as 

diferenças entre cada um. Quanto aos sintomas, há uma 

diferença entre Bronquite Crônica e Bronquite Aguda e você 

deve saber sobre eles. 

 
Alguns dos sintomas que são sinais de Bronquite crónica 

incluem estes sintomas: 

 
• Uma tosse que não vai embora e é acompanhada de 

expectoração; 

• Uma tosse que não vai desaparecer durante os meses de 

inverno, mas desaparece durante o verão; 

• Você pode sentir falta de ar com ou sem exercícios físicos. 

• Dor no peito leve também é comum; 



 

 

 

 

• Outros sintomas que são semelhantes aos da Bronquite 

em sua forma aguda incluem febre leve, muco excessivo e 

tosse; 

• Os dedos batidos também podem ser um sinal de Bronquite 
14 Crônica; 

• Você pode experimentar episódios de Bronquite Aguda. 

 
Ao se consultar com o seu médico, você pode determinar se o 

que você tem é Bronquite Crônica ou outra condição. Se de fato 

for determinado que você tenha uma condição Crônica, significa 

que sua condição vai se repetir pro mais e mais vezes, logo, é 

essencial você encontrar a ajuda que você precisa no sentido de 

obter o alívio que é necessário. 

 
Sem a ajuda adequada para a sua condição, você enfrentará 

condições que podem piorar e interferir na sua saúde em longo 

prazo. No entanto, para aqueles que sofrem de condições 

Crônicas como a Bronquite Crônica, há ajuda disponível que 

pode diminuir a frequência do que você enfrenta, além de 

melhorar sua gravidade. 



 

 

 
 

 

O QUE CAUSA BRONQUITE 
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maioria das pessoas. 

A Bronquite é uma condição em 

que você pode ter uma doença 

que é infecciosa e uma que não é 

infecciosa. Na maioria dos casos, 

é um vírus que causa Bronquite. 

Este vírus geralmente é do 

mesmo tipo que faz com que um 

resfriado comum ocorra na 

 

 

Por outro lado, a Bronquite 

também pode ser uma 

condição causada pelos 

poluentes no ar que você 

respira, incluindo a fumaça 

de cigarro. A poluição 

atmosférica e os produtos químicos que são usados para limpar 

são causas adicionais de Bronquite. 



 

 

 

 

Outra causa de Bronquite acontece devido aos ácidos que 

normalmente são encontrados em seu estômago, causando 

refluxo gastroesofágico. Isso às vezes é chamado de DRGE, ou 

Doença do Refluxo Gastroesofágico. 
16 

Algumas pessoas que trabalham em condições que não são 

favoráveis para uma boa respiração limpa também 

desenvolvem Bronquite. Este tipo de Bronquite é conhecida 

como Bronquite ocupacional, caso em que os poluentes, 

incluindo poeiras e/ou fumos, penetram nas vias respiratórias e 

causam doenças. 

 
Geralmente, quando a pessoa deixa de trabalhar em locais com 

baixa qualidade do ar, ou melhora as circunstâncias 

respiratórias, seus sintomas de Bronquite também melhoram e 

muitas vezes a irritação vai parar. 

 

CAUSAS DA BRONQUITE CRÓNICA 

 

As causas da Bronquite Crônica são muitas vezes mais drásticas. 

Se você tem essa condição, as paredes dos seus brônquios 

tornaram-se engrossadas e inflamadas a tal ponto que são 



 

 

 

 

consideradas quase permanentes. Quando isso acontece, a 

Bronquite Crônica é evidente. 
 

A maioria das pessoas com esta condição deve tossir pelo menos 

17 algum tempo durante o dia para limpar a garganta. Isto é 

especialmente verdadeiro para aqueles que têm Bronquite 

Crônica devido aos hábitos de fumar. Se tiver que tossir pelo 

menos uma vez por dia durante pelo menos três meses do ano, 

considera-se que possui Bronquite crónica. 

 
A Bronquite Crônica é muitas vezes causada pelo tabagismo, 

mas não é a única vez que você pode obtê-lo. Você também pode 

obter Bronquite crónica da poluição do ar que é gases graves ou 

tóxicos que estão na área em que você trabalha. 

 
Aqueles que sofrem de sintomas crônicos de Bronquite 

geralmente desenvolvem Asma por causa disso. Isso é causado 

pela inflamação de longo prazo de suas passagens de ar. Em 

qualquer caso, é essencial que você receba ajuda do seu médico 

para lidar com sua condição. 

 
Aqueles que sofrem de Bronquite Crónica tem uma doença 

muito séria a considerar. Como você verá em capítulos 



 

 

 

 

posteriores, é essa condição que muitas vezes precisa de mais 

de atenção sua e de seu médico. 
 
 

18 VOCÊ ESTÁ EM RISCO, ENTÃO? 

 
Como qualquer pessoa pode contrair Bronquite Aguda por um 

resfriado que possa ter, não é difícil imaginar que praticamente 

todos correm o risco de desenvolver essa condição. No entanto, 

existem algumas razões adicionais pelas quais essa condição 

pode afetá-lo com mais frequência ou mesmo apenas mais 

severamente do que afetará outras pessoas. 

 
Por exemplo, aqueles que vivem em uma casa onde eles ou 

alguém fumam estão em maior risco de Bronquite. Além disso, 

as crianças nesses tipos de arranjos de vida são ainda mais 

suscetíveis à Bronquite. 

 
Aqueles que vivem em condições onde a Bronquite é provável, 

como uma casa de fumantes, também terão riscos aumentados 

de desenvolver pneumonia, resfriados, infecções respiratórias, 

Asma e infecções no ouvido. 



 

 

 

 

Mesmo assim, existem condições adicionais em que você pode 

encontrar-se sofrendo de Bronquite. Alguns dos seguintes 

fatores de risco são: 
 

19 • Para algumas pessoas, o risco pode vir de um baixo nível 

de resistência devido a outra condição de saúde que 

enfrentam. Por exemplo, aqueles que sofrem de um 

resfriado têm um sistema imunológico enfraquecido, o que 

os torna mais propensos a sofrer com isso. Além disso, 

aqueles que são idosos e crianças são mais propensos a 

enfrentar Bronquite do que aqueles que são meia-idade, 

porque eles têm um sistema imunológico mais fraco. 

 
• DRGE é outro motivo pelo qual você pode sofrer Bronquite. 

Você está mais em risco se você sofre de refluxo 

gastroesofágico. A tosse que este retorno de ácidos causa 

em seu tubo alimentar pode ser uma causa de tosse e de 

Bronquite. Portanto, aqueles que sofrem desta condição 

são mais propensos a ter esses sintomas. 

 
• O outro grande fator de risco para contrair Bronquite tem 

a ver com a Bronquite Crônica. Aqueles que são expostos a 

substâncias irritantes, enquanto trabalhando ou fazendo 

outras coisas em uma base regular são mais propensos a 



 

 

 

 

experimentar Bronquite do que aqueles que não são. 

Irritantes pulmonares incluem uma grande variedade de 

coisas, incluindo pó de algodão, cânhamo, linho, produtos 

químicos como amônia, sulfeto de hidrogênio, ácidos 
20 fortes, brometo e dióxido de enxofre. Esta condição é 

aquela em que a tosse que você tem é seca, ou sem tanto 

ou qualquer descarga de muco. 

 
Se você tiver qualquer um desses fatores de risco, vale a pena 

fazer o que puder para evitar a Bronquite. Se você está exposto 

e já tem Bronquite, é importante procurar maneiras de aliviar 

seu sofrimento. 

 
Em alguns casos, como aqueles que giram em torno da 

Bronquite ocupacional, apenas remover as substâncias 

irritantes do seu estilo de vida, em última instância, irá melhorar 

sua qualidade de vida e reduzir as ocorrências e os riscos para a 

saúde associados à Bronquite. Em outros casos, o dano que é 

feito é permanente. A melhor maneira de parar esse dano é 

buscar a ajuda que você precisa o mais rápido possível. 



 

 

 
 
 
 

 

VOCÊ PRECISA DE UM MÉDICO? 
 

 

21 Você precisa de um médico para sua Bronquite? Esta questão é 

uma que você terá que responder a si mesmo, dependendo do 

tipo e gravidade da condição em que você está. Para a maioria 

das pessoas, a necessidade de um médico não é necessária, 

porque eles sofrem de Bronquite Aguda, o que provavelmente 

vai embora sozinho dentro de alguns dias a uma semana. 

 
Para ajudar isso a acontecer, descanse tanto quanto possível e 

tome muito líquido. Mantenha o ar da sua casa umidecido 

também. Trate a Bronquite da mesma forma básica que você 

faria com um resfriado para ver melhorias. 

 
Se a sua condição é séria na medida em que não consegue 

dormir, entre em contato com o seu médico. Existem 

medicamentos que podem ser dados para diminuir a dor e 

ajudá-lo a melhorar sua saúde em geral de forma mais rápida. 

Ele ou ela provavelmente irá fornecer-lhe um supressor de tosse 

de prescrição. 



 

 

 

 

Aqueles que têm febre, o que é de se esperar na maioria dos 

casos, deve entrar em contato com o médico se a temperatura 

atingir mais de 38 graus ºC. Se você estiver tossindo sangue, 

muco amarelo, muco verde ou não pode respirar, ligue para um 
22 médico ou procure um pronto-socorro o mais rápido possível 

porque a sua condição pode ter progredido. 

 
Quando a Bronquite avança, pode se tornar uma pneumonia, 

uma condição muito grave que pode ser fatal se não for tratada 

adequadamente. 

 
Além disso, você deve procurar a ajuda do seu médico se achar 

que sua Bronquite não desapareceu dentro de seis semanas. 

Aqueles que enfrentam Bronquite Brônica podem desenvolver 

condições adicionais como Asma quando suas passagens de ar 

permanecem inflamadas. 

 
Certas pessoas devem procurar a ajuda de seu médico mais cedo. 

Se você tem problemas de saúde crônicos, como problemas 

pulmonares crônicos, insuficiência cardíaca congestiva, 

Enfisema ou Asma, então você precisa consultar seu médico 

assim que você sentir um episódio de Bronquite. Aqueles que 

sofrem com estas condições estão em risco aumentado para 



 

 

 

 

complicações adicionais de saúde da Bronquite e, portanto, 

devem buscar atenção o mais rápido possível. 
 

Se você sofreu Bronquite nas últimas semanas ou meses e está 

23 sentindo novamente, procure a ajuda do seu médico. Isso pode 

ser um sinal do desenvolvimento de Bronquite Crônica. Isto é 

especialmente verdadeiro se você trabalha em uma área que 

têm substâncias irritantes que podem afetá-lo ou viver em uma 

casa onde há um fumante. 

 
Se você acha que sua condição é grave, procurar o conselho do 

seu médico é apenas um bom remédio. Uma ligação ao seu 

médico de confiança levará apenas alguns minutos e fornecerá a 

você a ajuda que você precisa para começar o tratamento. 

 
Aqueles que tiveram sintomas como esses que ocorreram mais 

de uma ou duas vezes em qualquer ano devem procurar ajuda 

para garantir que eles não sofrem de uma condição Crônica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

PROCURE A AJUDA DE UM 
PNEUMOLOGISTA 

24 

Dependendo do tipo de Bronquite que você tem e sua gravidade 

determina se você deve procurar ajuda de um médico para isso. 

Nós falamos sobre quando você precisa procurar a ajuda de um 

médico no último capítulo. Mas, o que acontece quando você 

visita o seu médico? 
 
 



 

 

 

 

Como acontece o diagnóstico? 
 

 

Para determinar se você tem Bronquite, seu médico 

provavelmente ouvirá seu peito, caso você não tenha um 
25 médico em sua família, procure a ajuda de um Pneumologista, 

pois essa é a especialidade médica que trata patologias das Vias 

Aéreas Inferiores. Isso o ajuda a determinar o que está 

acontecendo dentro, ao ouvir as acumulações de muco. Além 

disso, ele ou ela também pode fazer uma radiografia de tórax que 

mostrará as passagens de ar inflamadas e ampliadas que são 

provavelmente o problema. 

 
Alguns médicos também querem uma amostra do muco para 

determinar o tipo e a quantidade de bactérias no seu sistema. A 

amostra considerará a quantidade de bactérias encontradas no 

escarro quando tossir. 

 
Aqueles que sofrem de Bronquite Crônica provavelmente terão 

testes adicionais para garantir que é isso que você está 

sofrendo. 

 
O médico fará uma série de 

testes que levarão em 

consideração seus sintomas 



 

 

 

 

para condições como Asma e Enfisema. Para fazer isso, será 

usado um Teste de Função Pulmonar que também é chamado de 

PFT. Durante este teste, é dito você soprar em um dispositivo 

que é chamado espirômetro. Isso determina a quantidade de 
26 volume de ar que tem em seus pulmões depois que você 

inspirar pronfundamente e soprar o ar para fora. 

 
O teste é simples e leva apenas um minuto para executar. Isso 

não causa nenhuma dor. Na verdade, se você teve Bronquite 

várias vezes no ano passado, peça ao seu médico que faça uma 

prova de função pulmonar para ajudar a determinar se existe a 

possibilidade de enfrentar Bronquite Crônica. 

 
Geralmente, a partir desses testes, seu médico poderá controlar 

a Bronquite ou não. Se você é diagnosticado com ele, o próximo 

passo será tratá-lo, e se o tratamento for necessário em seu caso. 

 
Os médicos determinarão o nível de gravidade, bem como a 

probabilidade de tratamento que você precisa. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

OPÇÕES DE TRATAMENTO DO SEU MÉDICO 

27 
 

Uma vez que seu médico determinou sua condição é a de 

Bronquite, ele ou ela vai começar o tratamento com você. Se 

você tem Bronquite Aguda, porém, o tratamento pode ser 

limitado. Na verdade, pode ser muito difícil tratar sua Bronquite 

porque é um vírus. 

 
As cepas de vírus geralmente não reagem aos antibióticos. 

Bronquite é muitas vezes causada por um vírus que o seu 

médico não pode tratá-la com antibióticos. O tratamento mais 

básico e mais comum que é usado então é o da seguinte 

combinação. 

 
• Fazer um descanso extra é importante para permitir ao seu 

sistema imunológico a ajuda e a força que ele precisa. 

 
• Aumente consideravelmente o consume de líquido para ajudar 

a restaurar o fluido que está sendo perdido através da secreção 

de muco. 



 

 

 

 

• Além disso, os medicamentos prescritos e não prescritos 

podem ser usados para parar a tosse que acompanha a 

Bronquite. 
 

28 A terceira recomendação para tomar medicamentos para 

suprimir a tosse não é recomendada. 

 
Isso porque é importante para seus pulmões removerem esse 

muco do seu sistema. Sem tosse, seu sistema não pode tirar o 

muco de seus pulmões e passagens aéreas de forma eficaz. 

 
Às vezes, esses medicamentos são oferecidos para uso noturno 

para que você possa realmente descansar. No entanto, eles não 

devem ser usados 24 horas por dia, a menos que seu médico 

recomenda fazê-lo. 

 
Se o seu médico lhe diz que deve tomá-los, é importante tomar o 

tipo certo. Na maioria das vezes, uma medicação contra a tosse, 

é tudo o que você precisará. Procure e leia os rótulos para 

determinar qual é o caminho certo para você. Não tome um 

medicamento que o mantenha acordado porque o descanso é 

um elemento muito importante para melhorar sua condição. 



 

 

 

 

Os antibióticos podem ser prescritos para você se o seu médico 

determinar que você tem uma infecção bacteriana que está 

causando suas condições. Aqueles que sofrem de Bronquite 

Crônica são mais propensos a receber esse tipo de tratamento 
29 para sua Bronquite. 

 
Aqueles que têm problemas com uma doença pulmonar Crônica 

muitas vezes precisam dessa ajuda adicional. Aqueles que vivem 

em uma casa onde há tabagismo também podem precisar de um 

antibiótico para ajudar a reduzir a gravidade e a probabilidade 

de desenvolver uma infecção. O desenvolvimento de uma 

infecção secundária pode causar problemas adicionais para 

aqueles que enfrentam condições de saúde Crônicas. 

 
Se seu médico determinar que 

você tenha Asma ou que sua 

condição Crônica é susceptível 

de desenvolver Asma, ele ou ela 

pode recomendar tratamento 

adicional para sua condição. 

Aqueles que são diagnosticados 

com Asma precisarão de um 

inalador e às vezes 

medicamentos adicionais para Asma. 



 

 

 

 

Esses produtos têm como objetivo reduzir a quantidade de 

inflamação em suas passagens de ar, bem como abri-los para 

permitir uma melhor passagem para seus pulmões. Este tipo de 

medicação pode ser de vital importância para aqueles que 
30 sofrem de Asma. 

 
Ao analisar os resultados do seu teste e ouvir seus pulmões, seu 

médico determinará o tipo certo de tratamento para sua 

condição. Normalmente, em casos de condições agudas, este 

tratamento é simplesmente descanso e tomar muito líquido. 

 
No entanto, nos casos de condições Crônicas, é ainda mais 

importante fornecer-lhe a ajuda que você precisa através de 

medicação adicional. Sem essa medicação, sua condição pode 

piorar em uma condição que ameaça a vida, como a pneumonia. 



 

 

 
 

 

CONSEQUÊNCIAS DE NÃO 
TRATAR A BRONQUITE 

31 

Embora para a maioria das pessoas 

a Bronquite não leve a mais do que 

alguns dias na cama e talvez um 

pouco de perda de peso, para alguns 

pode levar a problemas e 

complicações que podem abranger 

toda a vida. 

 
A Bronquite Aguda é menos provável de fazer isso. Este é o tipo 

de Bronquite que segue um resfriado ou outra condição 

respiratória e geralmente não requer medicação prescrita ou 

até mesmo uma visita ao médico. No entanto, este não é o único 

tipo que deve ser considerado. 

 
Em algumas pessoas que não ficam doentes com mais facilidade, 

um único caso de Bronquite, mesmo a Bronquite Aguda pode 

levar a complicações. Por exemplo, em algumas pessoas mais 

velhas, esse tipo de Bronquite pode levar à Pneumonia. 



 

 

 

 

Aqueles que têm preocupações adicionais com a saúde, como 

aqueles que são fumantes, também podem chegar a esse ponto. 

Além disso, os lactentes e os idosos têm sistemas imunológicos 

naturalmente mais fracos e eles também são mais propensos a 
32 ter problemas com complicações. 

Nesses casos, os indivíduos precisarão buscar atendimento 

médico para que a Bronquite possa ser monitorada e tratada 

com qualquer tipo de medicamento que possa ser usado. 

Naqueles que têm casos graves, a hospitalização pode ser 

necessária para ajudar. 

 
Quando acontece muitas vezes 

 
Para alguns indivíduos, a Bronquite ocorre frequentemente. 

Isso é o que se chama Bronquite Crônica. Nestes indivíduos, a 

Bronquite pode não desaparecer, mas pode diminuir em sua 

gravidade. Quando isso acontece, os indivíduos precisam estar 

cientes disso e procurar a ajuda necessária o mais rápido 

possível. 

 
A Bronquite Crônica é uma condição de saúde séria que pode 

levar ou mesmo dizer-lhe que há algo mais errado com o corpo. 



 

 

 

 

Por exemplo, a Bronquite Crônica pode ser uma indicação de 

que você está sofrendo de doenças asmáticas ou pulmonares. Na 

verdade, aqueles que sofrem de Bronquite Crônica são mais 

propensos a acabar com câncer de pulmão do que aqueles que 
33 não. O Câncer de Pulmão é um dos líderes na morte entre 

pessoas que fumam por longos períodos de tempo. 

 
Lembre-se de que você não precisa ser fumante para ser vítima 

do que o fumo pode fazer. Apenas estar exposto a isso durante 

longos períodos de tempo o coloca em risco. 

 
A Bronquite Crônica também é uma condição que afeta sua 

qualidade de vida. Você não pode fazer as coisas que você gosta 

de fazer, sem sofrer de falta de ar. Você tosse o tempo todo e seu 

peito dói. Você está doente para fazer atividade que atigem 

níveis mais extremos. 

 
Essas coisas podem fazer você se sentir doente o tempo todo. 

Isso diminui a sua qualidade de vida e torna você 

emocionalmente drenado ao mesmo tempo. Embora esta seja 

apenas uma parte adicional da condição que você tem que lidar, 

ainda incomoda as pessoas o suficiente para fazer a diferença. 



 

 

 

 

Você pode acompanhar muitas dessas complicações ao procurar 

ajuda do seu médico quando se enferma, especialmente quando 

sofre esta condição mais frequentemente do que nunca. A 

Bronquite Crônica pode não parecer um grande problema, e 
34 definitivamente não parece ser algo de preocupação quando se 

sente como um resfriado, mas quando acontece uma e outra vez, 

é muito preocupante. 

 
A maioria dessas complicações podem ser evitadas com a ajuda 

de um médico. 



 

 

 
 

 

O QUE É BRONQUITE 
ASMÁTICA 

35 

Como foi falado, a Bronquite é a irritação e inflamação dos tubos 

brônquicos, bem como órgãos e tecidos vizinhos que são 

acessórios na respiração. O objetivo principal dos tubos 

brônquicos é filtrar o ar que passa através do trato respiratório, 

pois se dirige aos pulmões. Esses tubos são cobertos com 

pequenas projeções semelhantes a cabelo que impedem 

irritantes ou sujeira (como pó ou pólen) de entrar nas partes 

cruciais do trato respiratório. Estas projeções semelhantes a 

cabelo são chamadas de cílios. Mas o contato de longo prazo com 

produtos químicos, vírus ou mesmo partículas de poeira 

facilitará esses irritantes para quebrar as defesas naturais do 

sistema respiratório que acabará por causar infecção e 

inflamação. 

 
A Bronquite Asmática é uma categoria de DPOC ou Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (falaremos mais sobre isso). Este 

tipo de doença pulmonar é geralmente adquirida por indivíduos 

que sofrem de Bronquite Crônica e também é difícil se 

diferenciar de outras doenças pulmonares porque seus 



 

 

 

 

sintomas são bastante semelhantes. Outras doenças 

semelhantes do trato respiratório são Sinusite, Bronquite, 

Enfisema e Asma comum. 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como síntese, a Asma é uma doença inflamatória persistente do 

trato respiratório que faz com que as passagens das vias aéreas 

sejam mais sensíveis, a produção de muco e o edema do muco. O 

que diferencia a asma de outras doenças pulmonares 

obstrutivas é que é principalmente reversível, com ou sem 

tratamento. Indivíduos aflitos de asma podem experimentar 

episódios sem sintomas que se troquem com ataques agudos de 



 

 

 

 

asma que podem durar apenas alguns minutos até os dias. Os 

fatores que desencadeiam ataques asmáticos são semelhantes 

aos da Bronquite Asmática (como tabagismo, poeira, etc.), mas a 

Asma comum é principalmente desencadeada por alérgenos. Os 
37 alérgenos comuns podem ser devidos à estação  (pólenes de 

ervas daninhas ou erva) ou persistentes (poeira, baratas ou 

caspa de animais). A maioria dos indivíduos asmáticos são 

muito sensíveis a uma variedade de causas. 

 
Enquanto isso, a principal causa de Bronquite é a infecção 

bacteriana, mas a Bronquite Asmática é pensada para ser 

ativada por pequenas manchas que atravessam as paredes de 

segurança feitas de cílios dos tubos brônquicos. E, como outras 

DPOCs, a Aronquite Asmática também envolve 

congestionamento do trato respiratório. Os tubos brônquicos 

produzem muco em circunstâncias normais, este muco abrange 

a traquéia, os pulmões e outros órgãos no sistema respiratório. 

No entanto, na existência de irritantes, ocorre uma 

sobreprodução de muco, o que conseqüentemente obstrui as 

vias aéreas. A obstrução mucóide contínua do trato respiratório 

é bastante generalizada entre os pacientes com bronquite 

asmática. 



 

 

 

 

Fatores que podem ter contribuído para o desenvolvimento da 

Bronquite Asmática são infecções infantis implacáveis, 

hiperatividade do brônquio ou aberrações imunológicas. 

Indivíduos que sofrem de asma e/ou outros tipos graves de 
38 Bronquite Crônica também são altamente   vulneráveis   à 

Bronquite Asmática. 

 
Além disso, indivíduos que sofrem de Bronquite Crônica 

eventualmente contraem Bronquite Asmáticas devido à 

exposição de longo prazo a poluentes ou toxinas ambientais e 

principalmente ao tabagismo. Embora muitos profissionais 

médicos ainda estejam na sombra do que é a causa precisa da 

Bronquite Asmática, os estudos mostram cada vez mais que é 

causada principalmente por fatores ambientais. 

 
Os sintomas gerais da Bronquite Asmática incluem dispnéia ou 

dificuldade de respirar e falta de ar, tosse, desconforto no tórax, 

sibilância que dura várias semanas, cansaço ou mal-estar geral, 

dor, perda de peso, sensação geral de dor e alto risco de 

susceptibilidade a infecções. Embora estes também sejam 

observados entre pacientes com asmáticos comuns, indivíduos 

que sofrem de Bronquite Asmática apresentam sintomas mais 

profundos. Estes sintomas também têm frequências mais altas 

em comparação com a asma comum. Um sinal de aviso 



 

 

 

 

adicional é a dificuldade de atingir notas altas ou baixas ao 

cantar. 
 

O tratamento médico para a Bronquite Asmática é semelhante 

39 ao da Bronquite Crônica. Os medicamentos incluem 

broncodilatadores, esteróides e antibióticos. Mas esses 

tratamentos realmente não curam a doença; Isso ajuda a aliviar 

seus sintomas e, na medida do possível, dar conforto ao 

paciente. 

 
Um monte de pessoas que sofrem de bronquite asmática são 

obrigados a tomar tratamentos de longo prazo que ajudam a 

melhorar a sua situação de saúde após uma extensa tempo. Os 

pacientes são aconselhados a se afastar de irritantes como pó, 

pólen, fumaça, produtos químicos e fumaça de álcool. Eles 

também são aconselhados 

a evitar infecções 

bacterianas, pelo que 

devem evitar as multidões o 

máximo possível. Se for 

inevitável, os pacientes são 

obrigados a usar máscaras 

para cobrir o nariz e a boca para evitar que as bactérias entrem 

nas vias respiratórias. 



 

 

 
 
 

 

Os pacientes também são obrigados a tomar vacinas contra a 

gripe. Eles também devem ser educados sobre outras medidas de 

precaução para evitar mais infecções virais ou bacterianas. 
40 



 

 

 
 
 

BRONQUITE CRÔNICA E 
ENFISEMA 

41 
 

Se você sofre de Bronquite Crônica e/ou Enfisema, a Bronquite 

Aguda parece ser apenas um resfriado. Esta condição é aquela 

em que a gravidade é um problema sério para o seu bem estar. 

 
A Bronquite Crônica é uma doença pulmonar. Ele, juntamente 

com o Enfisema, é conhecido como DPOC. Esta condição é 

aquela que se refere à obstrução das passagens de ar que o 



 

 

 

 

impedem de respirar normalmente. Você pode ter Enfisema e 

Bronquite Crônica ao mesmo tempo. 
 

Aqui estão alguns fatos que você deve saber sobre Bronquite 

42 Crônica. 

 
1. No Brasil, estima-se que a DPOC seja responsável por 

aproximadamente 40 mil mortes por ano, o equivalente a 

quatro pacientes por hora. No dia 19 de novembro é 

comemorado o Dia Mundial de Combate à DPOC. 

2. O maior fator de risco em pacientes com DPOC é o de 

fumar. 80 a 90 por cento daqueles que sofrem desta 

condição serão fumantes. 90 por cento delas morrerão 

porque fumaram. 

3. As mulheres fumantes são mais propensas a contrair 

DPOC do que os homens. 

4. Se você é uma vítima da poluição do ar, convive com 

fumantes, ou têm um histórico de infecções do sistema 

respiratório, você tem um maior risco de contrair a DPOC. 

5. 19 por cento das pessoas que sofrem de DPOC vão obtê-lo 

de seu ambiente de trabalho. 

6. Mais de oito milhões de pessoas são acometidas pela 

doença no Brasil. 



 

 

 

 

7. 40 mil brasileiros morrem por ano vítimas da doença, o 

que estatisticamente resulta em uma pessoa a cada quatro 

horas. 

8. A doença aumenta em 2,37 vezes o risco de um infarto ou 

43 Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

9. Apenas 350 mil pessoas são diagnosticadas com a DPOC 

no Brasil. 

10. 370% foi o aumento no número de casos nos últimos 

20 anos. 

11. 3ª causa de morte no mundo até 2020, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

12. O tempo médio que os pacientes levam para 

descobrir que possuem a DPOC é 17 anos. 

 
No dia 19 de novembro é comemorado o Dia Mundial de 

Combate à DPOC. 

 

O QUE ACONTECE NA BRONQUITE CRÔNICA? 

 

Aqueles que sofrem de Bronquite Crônica começam por ter uma 

inflamação de seus brônquios. Estas são as suas passagens de ar, 

portanto, é muito importante estarem limpos para que o ar 



 

 

 

 

possa circular facilmente dentro e fora deles, o que lhe permite 

respirar. 
 

Durante suas crises iniciais de   Bronquite   Crônica,   seus 

44 sintomas são os mesmos que aqueles que uma pessoa com 

Bronquite Aguda irá enfrentar. Há uma descarga pesada de muco 

da tosse e a tosse é um sinal de contagem de Bronquite Crônica. 

 
Uma coisa que o seu médico vai determinar é se existe algo de 

errado com você que poderia estar causando o seu Bronquite. 

Alguns terão condições adicionais como Asma que podem levar 

a esse problema. Mas, quando não há causas subjacentes, a 

Bronquite pode ser rotulada como a causa da sua doença e 

depois tratada como tal. 

 
Quando você sofre uma Bronquite, seus brônquios ficam 

inflamados e inchados. Cada vez que isso acontece, o 

revestimento desses tubos fica com cicatrizes. Ao longo do 

tempo, mais irritação que acontece, a produção de muco mais 

excessiva se tornará. O revestimento dos tubos ficará 

engrossado devido à cicatrização. 

 
Quando isso acontece, a tosse torna-se cada vez mais 

problemática. O muco excessivo e a irritação levam a problemas 



 

 

 

 

com o fluxo de ar. Você não pode respirar tão facilmente. Ainda 

assim, a progressão piora de modo que seus pulmões se 

cicatrizem. 
 

45 Neste ponto, há também a adição de bactérias em seus pulmões 

e tubos. A localização torna-se perfeita para a criação de 

bactérias que, eventualmente, corta todo o fluxo de ar para seus 

pulmões, causando a morte. 

 
Por mais horrível que pareça, muitas pessoas morrerão a cada 

ano pelos efeitos da Bronquite Crônica. 

 

ISSO NÃO ACONTECE RÁPIDO 

 

Um ponto chave que você precisa tirar deste e-book é o fato de 

que a Bronquite Crônica não acontece durante a noite. Não 

aparece do dia pra noite e faz você morrer. É uma condição que 

acontece e piora ao longo do tempo. Porém é uma condição 

que pode ser tratada, retardada e, em alguns casos, 

revertida, o que significa que você pode passar por isso! 



 

 

 

 

Como você verá no próximo capítulo, você pode chegar ao ponto 

de prevenir e melhorar suas circunstâncias da vida mesmo se 

você tiver Bronquite. 
 

46 Muitos pacientes não procuram um médico até que sua 

Bronquite esteja em estado grave. Quando isso acontece, sua 

condição é agravada. Mas, por que as pessoas não procuram um 

médico? A resposta a isso está no fato de que muitos 

erroneamente acreditam que a Bronquite não é uma doença 

perigosa e que pode até levar a morte. 

 
Na verdade, a maioria daqueles que procuram um médico 

chegar lá quando sua condição é severa e avançada. 

Normalmente, seus pulmões já foram marcados e estão 

gravemente feridos. 

 
Quando você atinge este estágio de Bronquite Crônica, sua 

condição pode levar a problemas adicionais, como problemas 

respiratórios (problemas respiratórios facilmente) ou mesmo 

insuficiência cardíaca, o que em si ameaça a vida. 

 
No entanto, muitos casos podem ter sua gravidade diminuída 

quando se segue os conselhos de um médico, evitando assim que 

piore a doença. 



 

 

 

 

QUAL É A HISTÓRIA DO ENFISEMA? 
 

 

A DPOC é compartilhada por Bronquite Crônica e Enfisema 

porque muitos pacientes que possuem um também terão o 

47 outro. Nesta condição, o problema reside nos alvéolos que estão 

dentro dos pulmões. Este é o local onde seu corpo tira oxigênio 

do ar que respira e troca com dióxido de carbono que já está no 

sangue. 
 
 

 

 

Os alvéolos, que também são chamados de sacos de ar, possuem 

paredes muito finas, macias e muito frágeis. Quando essas 



 

 

 

 

paredes estão danificadas, elas não podem ser corrigidas e não 

há como substituir ou reverter o dano para elas. Normalmente, 

pequenos buracos se desenvolvem em seus tecidos, 

especialmente na área pulmonar inferior. 
48 

Uma vez que seu corpo precisa desses sacos de ar para fornecer 

oxigênio ao corpo e para remover o dióxido de carbono do seu 

sangue, é de vital importância mantê-los em boas condições. No 

entanto, lentamente, como cada um é danificado por furos, eles 

se tornam inúteis e param de funcionar. 

 
Como cada vez mais são destruídos dessa maneira, seu corpo é 

menos propenso a obter todo o oxigênio que ele precisa em sua 

corrente sanguínea. Isso é caracterizado pelo lado de fora por 

você não receber bastante ar, o que deixa você sem respiração. 

 
Quando você não pode recuperar o fôlego, é por isso. E, só piora 

a partir daqui. No próximo passo do problema, seus pulmões 

perdem a elasticidade, ou a capacidade de esticar e voltar a 

formar-se. 

 
Quando isso ocorre, o corpo não pode manter suas vias 

respiratórias abertas o suficiente para você trazer ar para o 

corpo para uso. Quando isso acontece, você tem um monte de 



 

 

 

 

problema tentando exalar ou tirar o ar que você tira do seu 

corpo novamente. 
 

Como você pode ver, esta   condição   é   tão   drasticamente 

49 assustador e preocupante quanto o de Bronquite crónica. 

Quando os dois estão emparelhados, esta é uma condição ainda 

pior para você estar. 

 

ENFISEMA NÃO ACONTECE RÁPIDO 

 

Assim como a Bronquite Crônica, o Enfisema também não 

ocorre rápido. Esta é uma condição que se desenvolve e piora ao 

longo do tempo. Normalmente, isso acontece muito devagar, 

também, dando-lhe o tempo que você precisa para melhorar sua 

condição, buscando atendimento médico, embora a maioria não 

faça isso até que seja muito tarde para obter essa ajuda. 

 
Geralmente, o Enfisema é provocado pela exposição à fumaça do 

cigarro. Pode demorar anos para se tornar nesse nível de 

gravidade e geralmente durante esse período, você está sendo 

exposto à fumaça de cigarro, tanto como fumante quanto como 

fumante passivo. 



 

 

 

 

A maioria daqueles diagnosticados, cerca de 90%, tem mais de 

45 anos. A maioria deles é do sexo masculino, até 55%, mas 

ambos os sexos enfrentam o risco de Enfisema, eles são 

fumantes ou vivem em uma área onde o tabagismo é 
50 comumente respirado. 

 
Se você tem Enfisema, você terá a tosse que falamos, bem como 

falta de ar, e a incapacidade de exercitar. Seu médico considerará 

sua condição atual, seus resultados de teste de função pulmonar, 

bem como raios-x para determinar sua condição. 



 

 

 
 

 

CONVIVENDO COM DPOC 
E SEUS EFEITOS 

51 
 

Como falamos, um dos elementos-chave para sobreviver a 

Bronquite Crônica e Enfisema é obter ajuda logo que você 

percebe que você está doente. Isso significa procurar a atenção 

do seu médico e pedir os exames corretos se você sofreu 



 

 

 

 

Bronquite mais de duas vezes por ano ou você é fumante (ou 

vive em uma casa de fumantes). 
 

Mas, como uma condição como essa realmente é tratada? 

52 

Existem várias coisas importantes que precisam ser levadas em 

consideração aqui. 

 

QUALIDADE DE VIDA 

 

Um dos maiores fatores que enfrentam aqueles que sofrem de 

Bronquite Crônica e Enfisema é o da qualidade de vida. 

Conforme a doença evolui de uma tosse irritante para seus 

estágios avançados, torna-se cada vez mais difícil continuar 

fazendo as coisas que você gosta de fazer. 

 
Em primeiro lugar, você não pode respirar. À medida que se 

torna mais grave, você precisará usar um suplemento de 

oxigênio e muitos precisarão de um respirador mecânico para 

fornecer assistência. 

 
A maioria que sofre dessa condição enfrenta limites no esforço 

físico que eles podem mudar sua capacidade de fazer tarefas 



 

 

 

 

domésticas, sua capacidade de ser social e se envolver em 

atividades familiares e eles são severamente incapazes de 

trabalhar como costumavam fazer. 
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O TRABALHO DE MEDICAMENTOS 

 

Não há cura para a Bronquite Crônica. Não há cura para o 

Enfisema. Não há como reverter o dano causado aos pulmões e 

bronquios por causa dessas condições. 

 
Os medicamentos que são usados para tratar Bronquite Crônica 

são projetados para auxiliar em várias coisas, no entanto. 

Primeiro, pode retardar a quantidade de deterioração que ocorre 

nos pulmões para que a doença não progrida tão rápido quanto 

seria sem os medicamentos. 

 
Além disso, os medicamentos são usados para tratar os 

sintomas da Bronquite Crônica. Isso significa fornecer alívio 

para a grande quantidade de sintomas que você enfrenta, 

incluindo tossir e a incapacidade de fazer muitas coisas. 

 
Finalmente, os medicamentos são usados para impedir que 

complicações adicionais aconteçam a você. 



 

 

 

 

MEDICAMENTO PARA ALÍVIO DE SINTOMAS 
 

 

A fim de proporcionar- 

lhe algum alívio de não 

54 ser capaz de respirar 

facilmente, seu médico 

provavelmente irá 

fornecer-lhe um 

medicamento chamado 

medicamentos de tipo Broncodilatador. O Broncolidatador pode 

ser em forma de pó que você irá sugar ou em forma de spray 

como a popularmente conhecida “Bombinha de Asma”. 

 
Estes são medicamentos prescritos que ajudam a relaxar seus 

tubos brônquicos e permitem que suas passagens de ar se 

abram, permitindo uma melhor passagem do ar através deles. 

Medicamentos como este são essenciais para mantê-lo livre de 

sintomas ou mesmo diminuir a freqüência e intensidade desses 

sintomas. A maioria é tomada como inaladores como 

pulverizações, mas existem medicamentos adicionais que 

podem ser prescritos para serem tomados por via oral. 



 

 

 

 

ANTIBIÓTICOS 
 

 

Outro tipo de medicação usada 

para tratar a Bronquite Crônica 

55 é a dos antibióticos. Como 

mencionamos anteriormente, a 

Bronquite Aguda não reage aos 

antibióticos porque geralmente 

é causada por um vírus. Mas, a Bronquite Crônica não é 

necessariamente afetada por medicamentos como este. 

 
Os antibióticos podem ser usados se houver evidência de que 

haja uma infecção secundária. Além disso, os antibióticos podem 

ser usados para ajudar a evitar sintomas e outras complicações. 

 

GLICOCORTICÓIDES 

 

Os Glicocorticóides sistêmicos são outra opção de tratamento 

para aqueles que sofrem dessas condições. Este tipo de 

tratamento ainda é um que está sendo experimentado, mas 

mostrou algum progresso em ajudar a proporcionar alívio dos 

sintomas, bem como a progressão lenta. 



 

 

 

 

Normalmente, porém, esse tipo de tratamento é usado apenas 

em pacientes que apresentam um caso agudo porque esses 

medicamentos não devem ser usados durante um longo período 

de tempo com qualquer frequência devido aos efeitos colaterais 

56 que eles têm. 

 
 

VACINAS 

 

Aqueles que sofrem de 

Bronquite Crônica e/ou 

Enfisema precisarão ter 

vacinas contra a 

pneumonia e a gripe a 

cada ano. Esta pode ser 

uma excelente maneira de 

manter doenças respiratórias adicionais à distância, não 

agravando os sintomas e condições que você enfrenta. 

 

TRANSPLANTE 

 

Em alguns casos, o transplante dos pulmões danificados pode ser 

uma opção. O transplante pulmonar mostrou melhora 

significativa ao longo dos últimos anos. Aqueles que sofrem 



 

 

 

 

desta condição muitas vezes têm alguma habilidade para se 

qualificar para este tipo de tratamento. Aqueles que têm uma 

cirurgia de redução do volume pulmonar mostraram melhora 

significativa em sua condição. 
57 

No entanto, não é para todos. Alguns pacientes que sofrem de 

problemas com a troca de gases nos pulmões não se dão bem 

com os transplantes de pulmão e, portanto, não é considerada 

uma opção para todos que sofrem de Enfisema ou Bronquite 

Crônica. 

 
A boa notícia é que existem outras esperanças disponíveis para 

aqueles que sofrem de Bronquite Crônica e Enfisema. Você pode 

melhorar a sua saúde através de melhorias no seu estilo de vida 

diário. E, se você visitar o seu médico quando você ficar doente, 

você irá reduzir a progressão para uma doença mais grave, 

melhorando a sua longevidade em geral. 



 

 

 
 

 

A DIFERENÇA ENTRE 
BRONQUITE VIRAL E 
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BACTERIANA 
 
 
 
 
 
 
 

As pessoas sofrem de doenças ou doenças devido a vírus e 

bactérias; mas às vezes, os fatores ambientais também 

desempenham um papel importante no desencadeamento 



 

 

 

 

dessas doenças. Quando uma pessoa fica doente, sua vida é 

naturalmente afetada. E isso inclui o relacionamento dele com 

sua família, colegas e amigos. É por isso que os especialistas 

podem enfatizar a necessidade de um estilo de vida saudável para 
59 prevenir essas doenças. 

 
A inflamação de seus brônquios pode ser causada por infecções 

virais, bacterianas e alérgicas. Existe uma grande diferença 

entre uma Bronquite Viral e uma Bronquite Bacteriana. A 

maioria das pessoas pode não ser capaz de distinguir entre os 

dois, e apenas um profissional pode avaliar e diagnosticar a 

condição de uma pessoa. 

 
A causa mais comum de Bronquite é a infecção viral. Se a 

Bronquite é de natureza viral, você pode experimentar vários 

sintomas como sibilância, dor ardente, dificuldade em respirar, 

dor de cabeça e outros sintomas. A Bronquite causada por vírus 

não é grave e pode desaparecer sem medicamentos. 

Normalmente, os remédios caseiros são suficientes para aliviar 

os sintomas da bronquite. 

 
Se a doença é causada por um vírus, você só pode ter febre leve 

e você não se sente doente. Você pode tossir com pouco ou 

mesmo nenhum muco. Enquanto com bronquite bacteriana, 



 

 

 

 

você terá maior febre e tosse (com muco descolorido, escuro e 

grosso). 
 

A Bronquite pode tornar-se séria se você sofre de outra doença 

60 como Asma, Fibrose Cística ou DPOC. Se este for o caso, 

tratamentos caseiros não são suficientes. 

 
O seu médico conhece o tratamento adequado à sua condição. 

Ao realizar o exame físico necessário e considerando a história 

do seu sintoma, pode-se obter um diagnóstico preciso. Se você 

está sofrendo apenas de uma condição leve, usando o 

estetoscópio é suficiente para examinar seus pulmões, mas com 

sintomas graves ou prolongados, a melhor maneira é ter o seu 

peito radiografado. 

 
O tratamento da Bronquite também difere entre um que é 

causado por um vírus e o das bactérias. A Bronquite Viral pode 

ser resolvida sem sofrer nenhum tratamento. Mas isso não 

significa que você fará exame de sua condição para concedida. 

Você pode fazer coisas simples, como aumentar sua ingestão de 

líquidos; Isso ajuda a reduzir o congestionamento, 

especialmente quando você tem febre. Você também deve 

descansar e se sentir dores musculares, pode usar paracetamol. 

Se você não pode suportar os sintomas, pode comprar 



 

 

 

 

expectorantes contra a tosse e supressores para diminuir o 

muco. Tomar um banho quente com vapor também pode abrir 

as vias aéreas, permitindo a expulsão do muco. 
 

61 Se a sua bronquite é causada por bactérias, seu médico 

normalmente irá prescrever um antibiótico como Eritromicina, 

Tetraciclina e Amoxicilina. O antibiótico prescrito é dependente 

do tipo de infecção bacteriana. Você pode experimentar efeitos 

colaterais como náuseas, vômitos, dor abdominal e diarréia. 

Existem certas bactérias que são resistentes a drogas, e 

recentemente, a FDA aprovou uma droga adequada para esses 

tipos de bactérias. O medicamento é chamado Mesilato de 

Gemifloxacino. Este é um comprimido que tem de ser tomado 

por via oral uma vez por dia durante cinco dias. Se você usa 

este medicamento, você pode experimentar efeitos colaterais 

como erupções cutâneas, diarréia e náuseas. 

 
Lembre-se de que uma BronquiteV não pode ser tratada com 

antibióticos porque sua condição pode piorar. Não use apenas 

nenhum medicamento sem consultar primeiro o seu médico 

para garantir que você esteja no lado seguro. 

 
É essencial que você descanse para facilitar o esforço do muco. 

Mais tarde, você pode exercitar cardio respiratório 



 

 

 

 

moderadamente, pois isso pode ajudar a recuperar as funções 

normais dos pulmões e expulsar o muco restante. 
 

Uma boa maneira de evitar a Bronquite Viral e Bacteriana é ter 

62 uma boa higiene. A obtenção de imunizações também pode 

diminuir o risco de contrair bronquite. Certifique-se de que você 

também evite cigarros, fumaça, fumaça e outros fatores 

ambientais que possam desencadear a bronquite. Desta forma, 

seus pulmões podem filtrar facilmente os poluentes. 

 
Você pode ficar doente de vez em quando, especialmente se você 

tem muitos hábitos não saudáveis e se você mora em um 

ambiente poluído; e isso pode acontecer se você goste ou não. 

Esta é a triste realidade que muitas pessoas têm de suportar. 

Esforce-se para ser saudável e enquanto você está, tente 

economizar algum dinheiro para que, no caso de você ficar 

doente, você pode lidar com os custos médicos sem se 

preocupar. 



 

 

 
 

 

REABILITAÇÃO 
PULMONAR 

63 

Uma das opções de 

tratamento que existem para 

a Bronquite Crônica é a 

reabilitação pulmonar. Este 

tratamento é aquele que 

proporciona cuidados 

restauradores e preventivos 

a indivíduos que sofrem 

dessa doença. 

 
Esse processo de tratamento 

é projetado para atender às 

necessidades de cada paciente e sua situação. Não há um 

procedimento de tratamento definido, mas que funciona para 

permitir uma melhor atenção durante um período de tempo. 

 
À medida que seus pulmões se tornam menos e menos capazes 

de fornecer a quantidade certa de oxigênio ao seu corpo, você 

precisa de um aumento da quantidade de treinamento sobre 



 

 

 

 

como lidar e melhorar sua capacidade de gerenciar com esta 

progressão. 
 

Durante a reabilitação pulmonar, seu médico irá trabalhar com 

64 você para determinar suas necessidades através da avaliação. 

Então, você estará trabalhando em um programa que fornece 

vários elementos chave. O treinamento da habilidade, o 

recondicionamento físico e o suporte psicológico são dados ao 

paciente na dose necessária para proporcionar a você a 

capacidade de lidar com sua condição. 

 
São estabelecidos objetivos que fornecerão a você e ao seu 

médico o estabelecimento necessário para melhorar sua 

qualidade de vida e sua capacidade de melhorar sua saúde. No 

entanto, você não está sozinho neste processo. Sua família é 

encorajada a trabalhar bem ao seu lado para garantir que você 

tenha os cuidados necessários e para que possa dar-lhe o apoio 

que você precisa. 



 

 

 
 

 

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NA TERAPIA? 
 

 

O processo de reabilitação pulmonar inclui os seguintes 

65 tratamentos e ferramentas educacionais para ajudá-lo a 

melhorar o seu bem-estar. 

 
• Você é educado sobre a composição do seu corpo e a 

doença pulmonar que você tem. Você também será 

educado no seu estágio dessa doença. 

 
• Você trabalhará com seus médicos para entender seus 

exames médicos; incluindo a compreensão do seu 

tratamento será baseado nesses testes. 

 
• Você aprenderá técnicas de higiene para os seus tubos 

brônquicos que podem ajudar a fornecer fluxo de ar 

adicional através de suas passagens de ar. 

 
• Você receberá um regime de exercícios e aprenderá uma 

série de técnicas. Isso inclui aprender a respirar de novo, 

treinamento de resistência, treinamento de força e 

treinamento de flexibilidade são necessários. 



 

 

 

 

• Você também aprenderá como conservar sua energia e 

como isso afeta sua vida diária. 
 

• Seu medicamento é prescrito e você é educado sobre o que 
66 faz a medicação, incluindo medicamentos sem receita 

médica, remédios naturais, se eles existem e quaisquer 

efeitos colaterais que você possa esperar enfrentar. 

Compreender o quão vital a sua medicação é para sua vida 

é fundamental para se beneficiar disso. 

 
• Você também aprenderá a avaliar sua própria condição. 

Uma vez que o tempo é essencial quando você está doente, 

você precisa aprender a detectar a necessidade de procurar 

atendimento médico e avaliar suas necessidades diárias. 

 
• O controle ambiental é uma obrigação. A remoção de 

poluentes da sua casa que possa piorar a sua condição 

deve acontecer. Isso também inclui detectar casos em que 

você está propenso a infecção, incluindo a vacinação anual. 

 
Além dessas coisas, você aprenderá uma ampla gama de 

ferramentas adicionais para ajudá-lo a melhorar o seu dia a dia. 

Você aprenderá a gerenciar distúrbios do sono, incluindo apnéia 

do sono e insônia, a condições comuns na doença pulmonar. 



 

 

 
 
 

 

Você aprenderá o efeito que a doença pulmonar terá na 

intimidade sexual. É de vital importância que você aprenda a 

parar de fumar, melhorar sua nutrição e obter o exercício 

67 necessário. Você precisa aprender a viajar com sua doença, 

como melhorar sua vida diária e atividades para que elas 

possam ser feitas, mesmo quando você sofre de Bronquite 

Crônica. 

 
Você aprenderá como gerenciar o estresse e como melhorar a 

reação do seu corpo a ele. Você recebe intervenção psicossocial, 

bem como apoio para se fornecer o apoio que é necessário 

durante esta doença. O planejamento de cuidados avançados 

também é discutido e planejado. 

 
Para a maioria dos pacientes, também é importante ter e 

aprender a usar oxigênio. Isso inclui diferentes métodos para 

suplementação de oxigênio, bem como aprender quando você 

precisa e como usá-lo. 

 
Essas ferramentas fornecem um pacote de cuidados abrangente 

para ajudá-lo a melhorar sua condição. 

 
O Que A Reabilitação Pulmonar Pode Fazer? 



 

 

 
 
 

 

É preciso muito trabalho para montar um pacote de cuidados 

como este. É preciso muito trabalho para fazer mudanças em 

sua vida diária. Mas compensa? 
68 

Com a ajuda da Reabilitação Pulmonar, há esperança para sua 

condição. Dependendo do estágio em que sua Bronquite Crônica 

dependa da sua capacidade de recuperar qualquer função e 

qualidade de vida. 

 
A Reabilitação Pulmonar tem mostrado ser benéfica para 

melhorar a sua tolerância ao exercício, o que melhora a sua 

capacidade de fazer atividades que você não poderia fazer sem 

ele. Apenas fazendo atividades simples ao redor da casa pode ser 

mais fácil. 

 
Além disso, aproveitando os recursos de cuidados de saúde que 

você possui pode melhorar sua qualidade de vida. Ao separar um 

tempo para se educar você pode realmente entender o que você 

precisa fazer para melhorar a sua condição. Em última análise, 

melhorar sua qualidade de vida é o que este programa de 

reabilitação fará por você. 



 

 

 

 

Em algumas situações, a reabilitação pulmonar tem sido show 

para ajudar a melhorar a sobrevivência em pacientes com 

Bronquite Crônica e doença pulmonar. 
 

69 Embora a cura não seja provável, é possível viver mais e 

melhorar a sua qualidade de vida com esse tipo de reabilitação. 

 
Além disso, outras melhorias podem ser visto, como: 

 
• Melhorar os sintomas respiratórios, como a tosse e a 

produção de muco; 

 
• Melhorar a sua capacidade de realizar atividades físicas de 

forma eficaz; 

 
• Aumento do conhecimento que, em última análise, leva a 

melhores condições e prevenção precoce; 

 
• Reduz a dependência que você tem em cuidados médicos, 

incluindo internações em hospital; 

 
• Aumenta a sua capacidade de voltar ao trabalho; 



 

 

 

 

• Reduz o número de pacientes que precisam depender de 

um ventilador para respirar. 
 

Lembre-se de que sua condição é única para você. Isso significa 
70 que este tipo de ajuda é eficaz quando você está disposto a fazer 

a reabilitação pulmonar. 

 
Se você tem Bronquite Crônica ou Enfisema, ou outras doenças 

pulmonares como a Asma, a reabilitação pulmonar pode ser 

uma opção de tratamento para você. Embora não seja algo que 

possa ser benéfico para todos os pacientes, dependendo do 

estágio de doença, ele beneficia muitos, ajudando muitos a 

retornar a um estilo de vida mais normal. 

 
Converse com seu médico sobre reabilitação pulmonar. 

Descubra como é eficaz para seu caso específico. O seu médico 

irá realizar uma avaliação de seus exames médicos e suas 

habilidades físicas para determinar se é o tratamento certo para 

você. 

 
Uma vez que pode ser adaptado para atender às suas 

necessidades, a maioria dos pacientes com doença pulmonar de 

algum tipo pode encontrar benefício na reabilitação pulmonar. 

Se o seu médico não o recomendar, descubra o porquê. Se ele 



 

 

 

 

não menciona isso, traga-o como uma ferramenta possível para 

ajudá-lo a melhorar sua vida e qualidade de vida também. 
 

Comunicar suas necessidades com o   seu   médico   é   uma 

71 obrigação, porque ele pode ou não ser capaz de fornecer esta 

informação sem suas perguntas. Ainda mais, você deve controlar 

o seu destino com Bronquite Crônica. 



 

 

 
 

 

O QUE VOCÊ PRECISA 
MUDAR NA SUA VIDA? 
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Se você está sofrendo de Bronquite Crónica, há mudanças de 

estilo de vida necessárias que de fato podem salvar sua vida. 
 
 

 
 

Se você pretende continuar a piorar sua condição, continue 

fazendo o que você está fazendo agora. Se você quer melhorar 

sua saúde, você tem que tomar decisões muito importantes e 



 

 

 

 

muito difíceis. Não há uma maneira fácil de contorná-las. 

Infelizmente, desistir de algumas de suas liberdades melhorará 

suas chances de sobreviver ao que a Bronquite Crônica fará 

com você. 
73 

Através de algumas mudanças em seu estilo de vida, você irá 

aumentar a sua longevidade. Você não vai adicionar mais uma 

punição para a condição de que você já está enfrentando. Você 

dá ao seu corpo a chance de melhorar alguns dos danos que já 

foram feitos em você. 

 
Ao longo deste capítulo, vamos passar por cada uma dessas 

mudanças de estilo de vida necessárias e mostrar-lhe como 

tomar decisões simples para viver. Embora possa ser difícil, com 

o apoio da família, você pode melhorar sua chance de lutar 

contra a Bronquite Crónica. 

 

PARE DE FUMAR 

 

Você já sabia isto seria dito, mas se você fuma, isso é a causa da 

sua Bronquite Crônica e, portanto, você simplesmente deve 

parar de fumar. Esta é a parte mais difícil do processo de 

melhorar seu estilo de vida na esperança de prolongar sua vida. 
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Se continuar a fumar, continuará a causar danos aos seus 

pulmões e seus bronquios, agravando a sua condição, 

empurrando-o mais e mais rápido através dos estágios da 

Bronquite Crônica e, em última instância, desligando 

completamente seu suprimento de oxigênio. 

 
Se você parar de fumar, vair deixar de agravar ainda mais aos 

pulmões. Você retarda significativamente a progressão da 

doença e, em alguns casos, seu corpo pode reparar alguns dos 

danos que foi feito. Embora seja a decisão mais difícil que você 



 

 

 

 

precisa fazer, é a pessoa que terá a diferença mais significativa 

na vida de uma pessoa que sofre de Bronquite Crônica. 
 

A boa notícia é que há um pouco de ajuda para o fumante hoje 

75 que pode ajudá-los a melhorar suas chances de parar esse 

hábito. 
 
 



 

 

 

 

Fumar, incluindo a fumaça de cigarro e até mesmo o consumo de 

Maconha, danifica os pulmões e é uma das causas gerais da 

Bronquite Crônica. 
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O QUE FAZER 

 

Para parar de fumar, você deve considerar sua dependência. 

Converse com seu médico sobre sua condição, explique o 

porquê você fuma e como isso é importante para o seu estilo de 

vida diário. Assim o seu médico pode entender sua dependência 

e ele provavelmente recomendará o tratamento adequado para 

sua condição. 

 
A ajuda para parar de fumar pode ser obtida simplesmente 

ligando para o Disque-Saúde do INCA (Instituto Nacional de 

Câncer). Seu médico também pode oferecer ajuda na forma de 

medicação prescrita. Os grupos de apoio são oferecidos em 

praticamente todas as grandes cidades para lhe dar o apoio que 

você precisa de outros que estão parando para fumar. 



 

 

 

 

Existem também pílulas e 

adesivos que ajudam a reduzir 

sua dependência da nicotina. 

Quando    você    obtém    sua 
77 nicotina de um adesivo, por 

exemplo, você não faz os 

danos que você faria ao fumar. 

Portanto, é uma opção segura do que fumar cigarros para obter 

esse mesmo alívio. 

 
Aqueles que são vítimas de fumaça secundária também 

precisam levar em consideração a necessidade muito 

importante de mudar essa situação. Se for do seu trabalho, você 

precisa encontrar uma maneira de se mudar essa situação. 

 
A fumaça secundária pode ser tão ruim e às vezes pior para 

corpo e, portanto, precisa ser considerada. Se sua Bronquite 

Crônica foi provocada por fumaça secundária, ela deve parar. 

 
Pare de fumar. É a única coisa mais importante que você pode 

fazer para melhorar sua longevidade na forma da Bronquite 

Crônica. Se continuar a fumar, continua a diminuir a sua vida 

útil. Infelizmente, não há melhor maneira de mostrar a 

importância dessa única necessidade. 



 

 

 

 

O AR QUE VOCÊ RESPIRA 
É IMPORTANTE 
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Se você trabalha em uma área que a qualidade do ar é fraca, 

então você precisa melhorar essa qualidade ou parar de 

trabalhar lá. A Bronquite Crônica pode ser provocada pelo ar 

que você respira se não estiver tão limpo quanto deveria. 

 
Os produtos químicos no ar, bem como os poluentes, podem 

causar o mesmo dano que o tabagismo. Portanto, você precisa 

levar em consideração a necessidade de melhorar a qualidade do 

ar que você respira. 



 

 

 

 

O QUE FAZER 
 

 

Se o ar que você respira não é saudável, então é necessário 

melhorar. Remova os contaminantes que estão no ar. Reduzir o 

79 uso de produtos químicos que também podem causar poluição. 

Se esse é o seu ambiente de trabalho, fale com seu supervisor 

sobre como se mudar para uma área de ar mais limpa. Além 

disso, entre em contato com seu gerente de recursos humanos 

sobre seus direitos de ar limpo no local de trabalho. 

 
Se você não pode melhorar a qualidade do ar, sua respiração 

dessa maneira, você pode usar ferramentas de purificação de ar 

para ajudá-lo. Existem purificadores de ar no mercado que 

podem extrair partículas e contaminantes do ar de forma segura 

para ajudar em um espaço de ar saudável. 

 

PARA ALIVIAR OS SINTOMAS 

 

Aqueles que sofrem de Bronquite Aguda ou Bronquite Crônica 

podem fazer algumas mudanças em seu estilo de vida para 

melhorar sua vida diária. Para melhorar a qualidade de vida que 

você experimenta, faça essas mudanças. 



 

 

 

 

• Use um umidificador ao dormir. Isso coloca a umidade no 

ar, diminuindo a tosse. O vapor também funcionará pela 

manhã, por exemplo, tomando um banho quente. 
 

80 • Beba tanto líquido como você pode. Os líquidos são 

perdidos durante uma infecção respiratória, como um 

resfriado ou Bronquite. Beber mais dará ao seu corpo o 

que precisa. 

 
• Faça o seu descanso. Quando você se sentir um ataque de 

Bronquite chegando, você precisa sair de algumas de suas 

atividades e trabalhar e relaxar. Você precisa dormir mais, 

mas também tempo para sentar-se. Conservar sua energia 

é uma necessidade muito importante para aqueles que 

sofrem de Bronquite. 

 
• Obter ajuda. Quando você está doente, você precisa de 

alguém para ajudar a atender às suas necessidades. Você 

também deve procurar a ajuda de um médico quando suas 

condições e sintomas são graves, bem como aquelas em 

que você teve Bronquite mais de duas vezes em um ano. 



 

 

 

 

Oxigenoterapia 
 

 

Muitos pacientes que têm 

Bronquite Crônica que 

81 progrediram em estágios 

posteriores precisarão da 

ajuda da terapia com 

oxigênio para ajudar a 

melhorar suas condições. 
 

O oxigênio é prescrito pelo seu médico. Se ele ou ela lhe diz que 

você precisa disso, é importante que você considere obtê-lo. Isso 

ajudará a melhorar a qualidade de vida que você tem, além de 

fornecer ao seu corpo as quantidades necessárias de oxigênio 

para desempenhar suas funções diárias. 

 
Aqueles que não usam o oxigênio que seus médicos lhes dizem 

para usar podem enfrentar problemas adicionais. Por exemplo, 

você pode encontrar-se incapaz de exercer ou fazer movimentos 

físicos. Além disso, quando o fornecimento de oxigênio no 

sangue é muito baixo por muito tempo, uma pessoa pode 

desmaiar ou mesmo pior entrar em coma. 



 

 

 

 

O oxigênio pode ser administrado facilmente através do uso de 

um tanque e uma mascara de respiração. É comumente usado 

para ajudar os pacientes a obter uma boa quantidade de 

oxigênio no sangue rapidamente. Se o seu médico o 

82 recomendar, não saia sem ele. 

 
Essas coisas podem melhorar sua saúde e bem-estar se você 

investir o tempo na sua implementação. Você também precisa 

perceber a necessidade de seguir os pedidos do seu médico. Se o 

seu médico o coloca em um regime de exercícios restritivos, 

então você precisa segui-lo. 

 
Aprender tudo o que você pode sobre sua condição é muito 

importante. Procurar ajuda do seu médico e seguir seu conselho 

também ajudará. Não importa como se sinta, os medicamentos e 

os tratamentos prescritos devem ser seguidos. 



 

 

 
 

 

DIETA, NUTRIÇÃO E 
MEDICAMENTOS 
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ALTERNATIVOS. 
 

 

 

 

Além do que seu médico recomenda para melhorar a sua 

condição, você também pode usar uma série de medicamentos e 



 

 

 

 

tratamentos alternativos para melhorar sua condição e 

qualidade de vida. 
 

O que precisa entender sobre medicamentos alternativos é que 

84 não é um método para curar sua condição. Não há como saber 

se um tratamento específico funcionará para você ou não. Cada 

pessoa reage de forma diferente. Além disso, você deve garantir 

que qualquer tratamento que você use não vai interagir com os 

medicamentos ou tratamentos que seu médico prescreve. 

 

NUTRIÇÃO 

 

O que você come e a saúde do seu corpo está diretamente 

relacionada à sua condição. Se você melhorar sua ingestão de 

nutrição, você melhora a capacidade do seu corpo para 

gerenciar as tensões em que se encontra. 

 
Seu médico provavelmente exibirá sua saúde por aspectos de 

falta de nutrição. Por exemplo, aqueles que têm uma avaliação do 

peso corporal que é pobre terão de considerar a perda de peso. 

Um índice de massa corporal entre 22 e 27 é considerado 

aceitável. Além disso, seu médico examinará o colesterol para 

determinar se ele está no nível certo também. 



 

 

 
 
 

 

Para aqueles que precisam considerar ajuda adicional, aqui 

estão alguns benefícios nutricionais que você pode incorporar 

em sua vida diária. 
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• Conheça um nutricionista registrado para elaborar um 

plano de refeições que encoraje saúde e bem-estar e perda 

de peso, se necessário. Seu médico pode ajudá-lo a 

encontrar essa pessoa. 

 
• Coma mais refeições, mas faça delas muito menores. 

Programar uma dieta que é basicamente frutas e legumes 

com pequenas porções de produtos de carne é necessário. 

 
• Aumente a quantidade de gordura que é levada ao corpo. A 

gordura ajuda a diminuir seus níveis de produção de 

dióxido de carbono, que os pulmões muitas vezes têm 

dificuldade em bombear para fora de seu corpo. 

 
• Aumente o número de alimentos que são comidos que 

possuem um elevado número de vitaminas e minerais 

neles. Alimentos com pouco ou sem valor nutricional 

devem ser removidos da dieta. 



 

 

 

 

• Aumente a quantidade de líquido que é absorvida, 

especialmente a água. Água adicional ajuda a manter o 

corpo e as células hidratadas, assim como mantém sua 

produção de muco fina e fácil de gerenciar. 
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• Não consumir calorias adicionais que não tenham valor 

nutricional. Aumentar seu peso pode prejudicar sua saúde. 

 
Sua saúde geral e bem-estar precisam melhorar, de modo a dar 

ao seu corpo os nutrientes e fluidos necessários para manter 

um estilo de vida saudável. Enquanto você não precisa desistir 

dos alimentos que você gosta, a moderação de alimentos que 

não são saudáveis para você é a melhor maneira de obter 

benefícios saudáveis. 

 
Mais importante, adicione vegetais e frutas à sua dieta que são 

ricos em nutrientes. Estes dão ao seu corpo as ferramentas para 

melhorar sua saúde. 

 

SUPLEMENTOS 

 

Mesmo que você deve consumir uma dieta que lhe fornece a 

nutrição que seu corpo precisa, a maioria das dietas brasileira 



 

 

 

 

não incluem nutrientes suficientes em si para fornecer o mais 

alto nível de nutrição. Portanto, é necessário considerar tomar 

suplementos que podem fornecer nutrientes adicionais e dar ao 

seu corpo ainda mais capacidade de lutar contra sua condição. 
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Os suplementos para Bronquite Crônica podem e ajudarão sua 

saúde. O primeiro componente disso é tomar uma multi- 

vitamina de boa qualidade. Estes são embalados com nutrientes 

que fornecem suplementação a qualquer dieta. Eles são 

acessíveis e são facilmente tomados uma ou duas vezes por dia. 

 
Se você é mais velho, tome um suplemento voltado para a saúde 

dos adultos mais velhos. Estes têm fórmulas especializadas que 

incluem nutrientes que faltam em pessoas mais velhas ou que 

são necessárias mais agora do que nunca. 

 
Alguns nutrientes são ainda mais benéficos para o paciente com 

Bronquite Crônica e são descritos aqui: 

 
• N-acetilcisteína (NAC): 

Este tipo de suplemento pode ser bastante eficaz para 

ajudar seu corpo a dissolver o muco. Este suplemento irá 

melhorar seus sintomas e ajudá-lo a se sentir melhor. 



 

 

 

 

• Zinco: 

O zinco é um suplemento excelente para incluir na sua 

dieta. Ele fornece ajuda ao sistema imunológico que pode 

ajudar a manter infecções e vírus que causam resfriados e 
88 infecções respiratórias bem longe. 

 
Os suplementos adicionais que você deveria incluir incluem o 

seguinte: 

 
• Bromelaína 

• Lactobacilos 

• Quercetina 

• Vitamina C 

 
Estes irão ajudar seu corpo a manter as infecções e as doenças 

bem longe. Além disso, eles podem fornecer ao seu corpo o 

combustível necessário para ajudar a superar os sintomas e 

melhorar sua qualidade de vida. 

 
A maioria desses suplementos pode ser comprada em sua 

farmácia local ou você pode obtê-los online. A qualidade não 

conta, no entanto! 



 

 

 

 

AJUDA DE PLANTAS 
 

 

Além de complementar sua dieta, você também pode aumentar 

os produtos à base de plantas que você consome. Como um 

89 remédio alternativo, as ervas foram usadas há milhares de anos 

para auxiliar na cura e geralmente em bem-estar. 

 
Hoje, há uma demanda crescente por remédios e soluções de 

plantas que podem ajudar ao seu corpo que a medicação 

convencional simplesmente não pode. Muitas pessoas estão se 

voltando para ervas, porque eles são menos propensos a ter 

efeitos colaterais do que os medicamentos. 

 
Fale com seu médico antes de tomar qualquer tipo de produto à 

base de plantas para garantir que eles não interagirão com os 

medicamentos que você está tomando atualmente. Nunca deixe 

de tomar seus medicamentos sem a aprovação do seu médico 

primeiro. 

 
Abaixo estão alguns produtos à base de plantas que podem 

auxiliar na melhoria dos sintomas da Bronquite. 



 

 

 

 

Barberry (Bérberis): Conhecido pela 

capacidade de combater a infecção, o 

Berberis também ajuda na melhoria do seu 

sistema imunológico. Aqueles que estão 
90 doentes   podem   tomar   barberry   para 

diminuir os efeitos da Bronquite. 
 

 

Eucalipto: o uso de eucaliptos está 

vigente há muitos anos. Você pode 

usá-lo para ajudar a tratar a tosse e 

produção de catarro de sua 

condição. Comprar óleo de 

eucalipto, que vai soltar o seu 

catarro. Além disso, você pode comprar eucalipto para inalar, o 

que lhe dará alívio de seus sintomas de Bronquite, bem como de 

tosse e até chiado no peito. 

 
Hortelã-pimenta:  Hortelã- 

pimenta é um produto comum à 

base de plantas que pode ser usado 

para tratar tosse e 

congestionamento. É usado como 

um descongestionante porque tem 

mentol nele. Isso também irá ajudar a muco fino fora e alivia o 



 

 

 

 

catarro que a maioria dos pacientes luta. Além disso, a hortelã- 

pimenta e melhora os sintomas de sua dor de garganta e boca 

seca. 
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 Casca de Ulmeiro: Se sua 

Bronquite Crônica causa dor de 

garganta, então este produto à base 

de plantas pode ser uma ferramenta 

ideal para melhorar sua condição. 

 

 
Urtiga: Esta erva tem sido usado 

para melhorar a tosse, trabalhando 

como um expectorante que faz uma 

tosse mais produtiva no sentido de 

retirar o catarro para fora do seu 

sistema respiratório. 
 

Tratamentos adicionais que você pode usar incluem uma 

variedade de plantas como Astrágalo, Echinacea (Flor-roxa- 

cônica), Alho, Gengibre, Ivy Leaves (Folhas de Hera), Linden 

(Flor de Tília), Red Clover (Trevo Vermelho) e Saw Palmetto. 

Cada um oferece sua própria maneira única de ajudá-lo. 



 

 

 

 

O QUE FAZER 
 

 

Você não precisa de receita médica para obter essas ervas, pois 

a maioria pode ser encontrada em sua loja de alimentos 

92 saudáveis nas proximidades. Mas, o que você deve fazer é falar 

com um herbologist para determinar quais os tipos corretos de 

remédios de ervas funcionam para você. 

 
Eles podem ajudá-lo, recomendando o que tomar, bem como 

quanto tomar e o método pelo qual você deve tomá-lo. 

 

FERRAMENTAS ADICIONAIS PARA ALÍVIO 

 

Além desses tipos de medicamentos alternativos, existem coisas 

adicionais que você pode usar que mostraram ser benéficas. 
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Por exemplo, a Aromaterapia pode ser benéfica para aqueles 

que sofrem de Bronquite. Use um umidificador para liberar 

óleos essenciais no ar. Escolha óleos de Madeira de Cedro, Mirra, 

Jasmim, Lavanda ou Tea Tree Oil(óleo de melaleuca). Isso é 

bastante benéfico à noite. 

 
Acupuntura é outra solução. 

Saiba mais sobre a acupuntura 

como método para tratar 

qualquer doença, incluindo 

Bronquite Crônica. Muitos 

descobriram que isso alivia e até 

melhora a condição de saúde. Um 



 

 

 

 

acupunturista hábil é necessário para tornar este um 

tratamento benéfico. 
 

A seleção desses métodos para obter ajuda é um bom caminho a 

94 percorrer, mas alguns deles com a ajuda de seus medicamentos. 

Mantenha o seu médico informado sobre o que está a tomar 

também. 



 

 

 
 

 

BRONQUITE NA 
GRAVIDEZ 
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Durante a gravidez, o corpo da mulher sofre muitas mudanças. 

Seu corpo agora consome oxigênio e nutrientes não só para seu 

próprio bem-estar, mas também para o bebê dentro dela. A 

saúde de uma mulher grávida com problemas respiratórios pode 

ser uma situação difícil para os médicos. Existem importantes 

fatores que estão envolvidos quando se lida com a saúde das 



 

 

 

 

mulheres grávidas, como suas alterações anatômicas e 

fisiológicas para a gravidez, equilibrando as necessidades do feto 

e da mãe e a vulnerabilidade da gravidez às doenças. Embora 

possa haver modificações no tratamento de mulheres grávidas 
96 com problemas de saúde respiratória, tais como, bronquite, 

manejo e tratamento da referida situação de saúde é semelhante 

à dos indivíduos não grávidos. 

 
Os problemas de saúde respiratória têm a possibilidade de 

piorar na gravidez por causa do aumento do útero tende a 

espremer o diafragma, diminuindo a dimensão do espaço 

disponível nos pulmões e o tamanho da cavidade torácica 

apenas quando a função pulmonar é essencial para fornecer 

permuta de oxigênio suficiente para a mãe e feto. 

 
Além disso, as avaliações histológicas do trato respiratório 

superior durante a gravidez apresentam hiperemia (aumento da 

quantidade de sangue), hiperatividade glandular (aumento da 

carga de trabalho das glândulas), aumento do conteúdo de 

mucopolissacarídeos e aumento da atividade fagocítica. Essas 

alterações parecem ser causadas pelo aumento dos níveis de 

estrogênio. Como resultado, as mulheres grávidas experimentam 

sangramento nasal e entupimento nasal. 



 

 

 

 

Ser suficientemente informado sobre as mudanças na fisiologia 

respiratória entre mulheres grávidas é crucial para seus 

cuidados e manejo quando são afetados por uma doença 

respiratória. Como você sabe, essas mudanças permitem que a 
97 mãe se encontre com as necessidades metabólicas do feto. 

 
Para diagnosticar a doença, testes são utilizados pelos médicos, 

além dos sinais e sintomas óbvios na confirmação da doença, 

como testes de função pulmonar, oximetria de pulso, sangue 

arterial, radiografia de tórax e exames de expectoração. 

 
O tratamento para Bronquite em mulheres grávidas é 

semelhante aos indivíduos que não estão grávidas. Em qualquer 

caso, se a doença é causada por um vírus, então um antibiótico é 

inútil (o que é prescrito para a Bronquite causada por 

bactérias). A Bronquite aguda geralmente é autolimitada e pode 

desaparecer dentro de uma semana. O tratamento geral é 

composto de descanso total, muita ingestão de líquidos, uso de 

umidificadores para limpar as congestiones pulmonares e evitar 

poluentes atmosféricos, como fumar. Embora a aspirina seja 

prescrita para indivíduos comuns, as mulheres grávidas não 

podem tomar isso, pois podem causar sangramento e podem 

induzir complicações. 



 

 

 

 

Além disso, a prevenção ainda é melhor do que a cura. E estar 

em um estado vulnerável, as mulheres grávidas sempre devem 

ter cuidado com seus corpos, como lavar sempre as mãos (para 

evitar bronquite bacteriana ou viral) e parar de fumar ou evitar 
98 fumantes. Recomenda-se também que as mulheres grávidas 

obtenham uma vacina contra a gripe especialmente se 

estiverem grávidas durante a estação da gripe. Embora a vacina 

não impeça totalmente a mulher de ter afligido com bronquite, 

ela pelo menos a protegerá de certas cepas de doenças 

respiratórias causadas pelo vírus. 

Qualquer dificuldade respiratória pode causar sérios danos ao 

feto se for permitido progredir até que a troca de dióxido de 

carbono e oxigênio da mãe seja alterada e fortemente 

comprometida. 



 

 

 
 

 

BRONQUIOLITE: 
BRONQUITE INFANTIL 
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Nenhum pai vai ter uma boa noite de sono quando seu bebê 

está persistentemente tossindo e com dificuldade para respirar. 

Você acha que não é um resfriado ou tosse comum. Você pode 

querer verificar se o seu bebê está sofrendo de Bronquiolite. 

 
Embora a Bronquite comumente aconteça com os adultos à 

medida que as suas grandes vias respiratórias inflamam, a 



 

 

 

 

Bronquiolite é um termo referido aos lactentes com vias aéreas 

inflamadas entre o tórax e os pulmões. O termo bronquiolite é 

cunhado desde os bronquíolos de crianças são menores do que 

as de um adulto. Assim, é facilmente conectado e os vírus podem 
100 entrar facilmente. 

 
 

QUEM ESTÁ EM RISCO? 

 

Quando seu bebê atinge a idade de seis meses, ele é mais 

propenso a ser propenso ao desenvolvimento de Bronquiolite. 

Ocorre até o segundo ano do seu bebê. 

 
Os bebês são mais suscetíveis à doença durante o inverno e 

início da primavera. Além disso, as crianças que estão expostas a 

fumaça do cigarro também estão em alto risco de obter a 

doença. Um ambiente lotado também causa sintomas de início de 

Bronquiolite. 

 
Quando você tem um bebê do sexo masculino, então ele 

provavelmente irá adquirir Bronquiolite. Os estudos também 

mostraram que os bebês do sexo masculino que não são 

alimentados com leite materno são mais propensos a 



 

 

 

 

desenvolver a doença, especialmente se não tiverem sido 

amamentados durante os primeiros seis meses de uma criança. 
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O QUE CAUSA BRONQUIOLITE? 

 

Uma infecção viral, vulgarmente conhecida como Vírus Sincicial 

Respiratório (RSV) é o principal culpado por trás da 

Bronquiolite. Estudos mostram que RSV é a principal causa de 

doença para crianças pequenas, especialmente crianças. Outros 

vírus que causam a doença são os seguintes: 

• Vírus de Parainfluenza - estudos médicos mostram que 

este tipo de vírus traz infecções respiratórias pediátricas 

para a maioria dos bebês. 

• Mycoplasma - este tipo de vírus é uma causa imperativa de 

pneumonia e outros distúrbios no sistema respiratório. 

• Adenovírus - um vírus que geralmente causa conjuntivite 

e outras doenças no sistema respiratório 

• Vírus da Gripe - este tipo de vírus atinge o trato 

respiratório humano, que leva a um indivíduo a sofrer de 

tosse, frio ou, em certa medida, bronquite. 



 

 

 

 

QUAIS SÃO OS SINTOMAS? 
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Seu bebê começará a ter um nariz entupido e escorrendo com 

uma tosse suave. Esse é o sintoma primário de uma criança que 

desenvolve Bronquiolite. Ele então começará a sofrer de 

dificuldades respiratórias tanto na inalação como na exalação. 

 
Após um ou dois dias, seu bebê terá um aumento na dificuldade 

respiratória com sibilos rápidos e tosse. Se você observar, por 

este tempo, seus batimentos cardíacos também aumentaram. 

 
Outras indicações prováveis que podem ser acompanhadas 

pelos sintomas acima mencionados são febre ou temperatura 

corporal mais fria e menor apetite. 

 

COMO DIAGNOSTICAR A BRONQUIOLITE? 

 

Se os sintomas acima mencionados forem evidentes para o seu 

bebê, é altamente recomendável que você o traga para o seu 

pediatra. O pediatra depois de avaliar o histórico médico do 

lactente e após o exame físico pode aconselhar os seguintes 

testes para provar ainda que a doença é de fato Bronquiolite: 



 

 

 

 

1. Radiografia de tórax 

2. Pulsoximeter 
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QUAIS SÃO OS TRATAMENTOS RECOMENDADOS? 

 

Há uma cura útil de primeiros socorros para dar alívio 

temporário ao seu bebê. O passo mais importante que você 

precisa empreender é fornecer-lhe uma grande quantidade de 

fluidos não cafeinados. Ao fazê-lo, a desidratação será evitada. 

 
O uso de umidificador ou gotas de nariz salina também pode ser 

feito para permitir que o muco se aumente. 

 
Às vezes, recomenda-se aos pais ou cuidadores que tragam a 

criança para o hospital para que ele possa estar bem 

supervisionado em termos de dar-lhe fluidos, oxigênio que é 

umidificado e, o mais importante, uma observação completa. 

 

A BRONQUIOLITE PODE SER PREVENIDA? 

 

Uma vez que uma criança foi curada de Bronquiolite, você não 

pode arriscar outra instância para experimentar a mesma 
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doença. Portanto, você precisa empreender algumas medidas 

preventivas: 

• Durante o inverno ou início da primavera, onde a 

Bronquiolite é receptiva, mantenha uma criança longe de 

indivíduos com resfriado, tosse e gripe. 

• Como o pai ou cuidador, torne-se o hábito de lavar as mãos 

antes de lidar com uma criança. 

• Se você deve tossir ou espirrar, certifique-se de cobrir sua 

boca com um lenço de papel ou lenço. Os pais ou cuidadores 

que provavelmente se tornarão doentes devem pedir 

temporariamente a alguém para assumir sua 

responsabilidade. 



 

 

 
 

 

CONCLUSÃO 
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A Bronquite, Aguda ou Crônica, é uma condição grave que pode 

levar a uma condição fatal. Se você gastar um pouco de tempo 

agora para explorar maneiras de melhorar sua saúde e bem-

estar, você pode fazer uma mudança significativa. 

 
A Bronquite Aguda é nada mais do que um resfriado muito ruim. 

Mas, Bronquite Crónica é uma doença potencialmente fatal que 

pode continuar a agravar-se se não tiver qualquer tratamento. A 

boa notícia é que se você começar a tratar com antecedência, a 

progressão da doença irá diminuir e seus efeitos serão muito 

menores. Na verdade, você pode sobreviver se você fizer o que 

precisa. 

 
Bronquite Crônica que não recebeu tratamento até que seus 

estágios avançados podem ser fatais. O dano que é feito aos seus 

pulmões não pode ser reparado e não há garantia de que o 

transplante funcionará para você. 

 
Portanto, é essencial para você perceber isso e depois começar 

o tratamento o mais rápido possível para sua condição. 



 

 

 

 

Programe as mudanças mencionadas neste e-book em sua vida 

hoje. Trabalhe com seu médico para determinar o melhor 

tratamento para sua condição. Continue a utilizar os tipos de 

tratamento   que   estão   disponíveis   para   que   você   possa, 
106 finalmente, viver uma vida longa e saudável, sem os efeitos da 

Bronquite para se preocupar. 


