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Doenças respiratórias matam 40 pessoas por dia em Portugal 

Respira lança selo comemorativo 
no seu 5º Aniversário 

 
“Para que não se sinta só a respirar” é o 

mote para o lançamento do selo 

comemorativo da Respira. O selo, com a 

chancela dos CTT, procura sensibilizar 

para as doenças respiratórias que 

afetam mais de 30% da população 

nacional.  
 

A Presidente da Respira, Luísa Soares Branco, aproveita a ocasião para alertar para o 

reduzido número de Centros de Reabilitação Respiratória no nosso país, 

destinados a pessoas que sofrem de DPOC e outras doenças respiratórias crónicas, 

como a asma e a bronquite alérgica.  

 

“A reabilitação respiratória é ainda subutilizada em Portugal, pois temos apenas 12 

centros para 100 mil pessoas diagnosticadas e perto dos 1.500.000 mil doentes 

estimados. É urgente criar condições de igualdade de acesso a esta modalidade 

terapêutica para todos os doentes. Não podemos aceitar que só os doentes dos 

grandes centros urbanos tenham possibilidade de beneficiar deste acompanhamento”, 

defende a Direcção da Respira. 

 

A DPOC é uma das doenças respiratórias mais prevalentes em Portugal, que afecta 

cerca de 14,2% da população (cerca de um milhão e quinhentos mil 

portugueses)1.  

 

Prevê-se que, em 2020, venha a ser a 4ª causa de morte nas regiões desenvolvidas e a 

3ª  causa a nível mundial, logo após as doenças  cardiovasculares. Em termos mundiais 

as doenças respiratórias afectam mais de 30% da população; são responsáveis por 4 

milhões de dias de trabalho ou de frequência da escola perdidos por ano e pela morte 

de cerca de 40 pessoas por dia.  
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Sobre a DPOC: 

A DPOC é uma doença respiratória crónica e progressiva que vai retirando gradualmente, a 

capacidade de respirar. A partir dos 40 anos, fumadores e ex-fumadores entram no grupo de risco 

desta doença2, mas muitos ignoram os sintomas e permanecem sem diagnóstico. Caracterizada por 

falta de ar (dispneia), tosse e aumento da produção de expectoração, dificulta a realização de tarefas 

diárias banais como, por exemplo, conduzir ou subir escadas, fazer a cama ou tomar banho. Com a 

progressão da doença a falta de ar manifesta-se até durante os períodos de descanso.   

 

 

Sobre a Respira: 

A Respira, Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras Doenças Respiratórias 

Crónicas, foi, legalmente, constituída em Fevereiro de 2007, contando já com cerca de 400 

associados em todo o país. Tem como objectivos, entre outros, fomentar programas de promoção da 

saúde respiratória e de prevenção primária e secundária do tabagismo, bem como promover o 

conhecimento sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), entre a população em geral e os 

profissionais de saúde.   

Para isso contribui o  seu jornal trimestral O2   distribuído, gratuitamente, aos associados e em Centros 

de Saúde e Consultas de Pneumologia dos Hospitais do país, bem como várias brochuras e livros para 

informação sobre esta patologia e para apoio às pessoas com doenças respiratórias crónicas. 

A Respira iniciou a sua regionalização em 2011 com a criação do seu 1º Núcleo, no Algarve. 

(www.respira.pt) 
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