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Resumo:
INTRODUÇÃO: No Estado Brasileiro, sabe-se de forma limitada sobre a predisposição das
doenças respiratórias crônicas, e essas sendo consideradas como a terceira causa principal
de óbitos em todo o globo terrestre no ano de 2017. As doenças pulmonares podem surgir
de problemas em diferentes partes do sistema respiratório, descritas como qualquer
distúrbio acometendo o mal funcionamento dos pulmões. Estas podem ser agravadas por
fatores ocupacionais, ambientais e relacionados ao estilo de vida como é o caso dos
tabagistas. OBJETIVO: Construir um material educativo para ser utilizado por acadêmicos do
curso de enfermagem, com os pacientes atendidos durante os estágios e práticas assistidas,
a fim de divulgar o que são essas doenças pulmonares e como conviver com elas.
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada no período
de setembro a outubro de 2019, em artigos científicos de 2015 a 2020, a partir de pesquisas
realizadas nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, Pubmed e Scielo, através
das palavras-chave: Doenças Pulmonares, DPOC e Educação em Saúde. Selecionados 12
artigos, onde 08 foram excluídos, pois não especificavam na metodologia o tipo de estudo
ou apresentavam apenas resumo. Quanto aos 04 incluídos, conforme o ano de sua
publicação e os descritores. RESULTADOS: Os dados obtidos com essa pesquisa foram
usados para a construção de uma cartilha educativa e direcionada para a educação em
saúde, onde buscou-se esclarecer as perguntas mais comuns relacionadas ao assunto: “o
que são?”, “posso conviver?”, “pode me matar?” e “tem cura?”. Além de responder a essas
perguntas procurou-se ensinar ao público o que pode causar a manifestação dessas
doenças, como é o caso da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e quais fatores
podem ajudar na melhoria da qualidade de vida dos pacientes que sofrem com essas
enfermidades. CONCLUSÃO: Infere-se que a principal função do material educativo, seria
produzir conhecimento para a população, causando assim, a difusão de informações que
poderão ajudar a diminuir os agravos provenientes dessas doenças pulmonares e salientar
ainda mais aos portadores que uma simples mudança nos seus hábitos, podem ser
significativos na qualidade de vida destas pessoas, além de possibilitar a prevenção de
agravos e consequentemente a morbimortalidade decorrente dessas doenças pulmonares.
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