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O que é Asma?
Quais são os sintomas associados
a uma crise asmática?

Traquéia
Brônquio

•

Chiado ou som sibilante ao
respirar.

•

Tosse.

•

Sensação de aperto no peito.

•

Dificuldade de respirar e/ou
falta de ar.

Alvéolos
Bronquíolos

O que causa uma crise asmática?
Eis alguns possíveis exemplos:
Diafragma

O que é asma?
A asma é uma enfermidade que
afeta as vias aéreas dos pulmões e
a respiração. As vias aéreas, ou
respiratórias, são conhecidas como
brônquios. Quando ocorre uma crise
asmática ou ataque de asma, os
brônquios ficam inflamados e
estreitos.
Juntamente
com
a
inflamação, também pode ocorrer a
presença de muco. Essas diversas
alterações dificultam a passagem do
ar através dos brônquios e sua
entrada nos pulmões, criando
problemas de respiração.
Entre as crises, a respiração pode
parecer normal. Contudo, ao sofrer
uma crise, a pessoa pode levar dias
até voltar a essa linha-base normal.
Buscar a prevenção das crises é
extremamente importante. Além
disso, se os sintomas efetivamente
ocorrerem, a detecção e tratamento
precoces são necessários para
otimizar a saúde da pessoa.

•

Fumaça de
tabaco

•

•

Organismos
microscópicos,
conhecidos
como ácaros,
que vivem em
partículas de
poeira
Alérgenos nos
pelos de animais
Mofo

•

Exercício

•

• Pó ou poeira
•
•
•

Giz
Perfumes
Pólen e grama

•

Vírus

•

Respirar ar
frio

Qual é o tratamento da asma?
A asma é tratada com diferentes
medicamentos, dependendo das
necessidades individuais de cada
paciente. Essas opções podem vir
na forma de inaladores, comprimidos
e medicamentos líquidos. Na maioria
dos casos, o tratamento vai
depender da gravidade, freqüência e
rapidez com que as crises ocorrem.
A asma crônica é tratada com
medicamentos que reduzem a
inflamação dos brônquios. Durante

crises agudas, normalmente são
utilizados broncodilatadores para
relaxar os músculos dos brônquios e
permitir que o ar circule mais
livremente ao entrar e sair das
passagens aéreas.

sendo
regularmente;
•

Muitas crises asmáticas podem ser
evitadas quando a pessoa segue o
plano individual de tratamento da
asma prescrito pelo médico:

9 Espirro,
chiadeira,
tosse

Identifique e controle os
deflagradores da asma aos
quais você for sensível;

9 Alterações
na
respiração

¾ Faça uso de controles
ambientais para evitar os
deflagradores, tais como:
9 Fazer faxina
freqüente
com
aspirador de
pó

9 Trocar os
filtros de ar

9 Limpar o pó e
poeira
freqüentemente

9 Evitar
fumaça de
tabaco em
casa e no
carro

9 Não deixar
animais
entrarem nos
quartos

Tome os medicamentos
conforme receitados;
¾ É comum as crises
ocorrerem quando o plano
de
medicamentos
de
manutenção não está

9 Queixas
gerais de não
estar se
sentindo bem
ou se
sentindo
“esquisito”

9 Alterações do humor ou nível de
energia
¾ Chame o médico quando
sinais de alerta estiverem
presentes. Pode ser que
os seus medicamentos e
plano de tratamento da
asma (ou os de seu filho)
precisem ser ajustados.
¾ O
médico
poderá
recomendar o uso de um
medidor de pico de fluxo,
que é um aparelho portátil
no qual a pessoa sopra,
como
se
estivesse
enchendo um balão, a fim
de medir o funcionamento
dos pulmões.

9 Limpar a
roupa de
cama e os
travesseiros

•

Esteja ciente dos primeiros
sinais de alerta de uma
crise asmática;
¾ Os sinais podem surgir
poucas horas ou poucos
dias antes da ocorrência de
uma crise:

As crises podem ser evitadas?

•

seguido
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