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O que é Bronquite?
O que é bronquite?

Bronquite é uma inflamação dos brônquios –
tubos que transportam oxigênio aos
pulmões. Quando se inflamam, os brônquios
ficam inchados e produzem muco, o que
pode provocar tosse e dificultar a respiração.
Existem dois tipos de bronquite:
• Bronquite Aguda – Desenvolve-se com
rapidez e pode persistir durante 2 a 3
semanas em pessoas que, do contrário,
seriam saudáveis. A bronquite aguda,
geralmente, é causada por um ou uma
série de vírus ou bactérias capazes de
infectar os brônquios e os pulmões. A
maioria das pessoas saudáveis que
contraem bronquite se recuperam sem
complicações.
•

Bronquite Crônica – É uma inflamação
dos brônquios que persiste durante
meses e até anos. Causa irritação e
produção excessiva de muco. A causa
mais comum dessa forma de bronquite é
o tabagismo.
As pessoas que têm bronquite crônica
são mais susceptíveis a contrair
infecções bacterianas, tais como
pneumonia.

Quais são os possíveis sintomas
de bronquite?
•
•
•
•
•
•

Tosse na qual muco transparente,
amarelo ou verde é expectorado.
Febre branda.
Sensação generalizada de fraqueza.
Calafrios.
Falta de ar.
Chiadeira ou sibilo com a respiração.
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O que causa bronquite?
É possível infectar-se com os vírus ou
bactérias que causam bronquite aguda
ao respirar o ar contendo gotículas em
suspensão proveniente de pessoas
infectadas que tossem ou espirram.
Também é possível infectar-se ao tocar
a mão de alguém, coberta de vírus, e
depois tocar a própria boca ou nariz
antes de lavar as mãos.
As pessoas sob risco de contrair
bronquite crônica ou são fumantes ou
convivem com alguém que fuma; ou
estão expostas a vapores químicos ou
poluentes durante longos períodos de
tempo.

Como é diagnosticada a
bronquite?
Não existe teste rotineiro para bronquite.
O diagnóstico geralmente tem como
base o histórico de saúde da pessoa e
um exame médico. É possível que o
médico elimine outras enfermidades, tais
como pneumonia. Uma radiografia do
tórax talvez seja realizada no caso de
crianças ou adultos mais velhos. Pode
ser que o médico também solicite

exames de sangue e uma amostra de
escarro para determinar se a infecção é
virótica ou bacteriana.

Quando devo chamar o meu
médico?
Chame o seu médico se você:
•

Sentir maior falta de ar depois de
praticar qualquer atividade física;

O tratamento de pessoas normalmente
saudáveis geralmente inclui medidas para
diminuir a tosse e a febre. Consumir
bastantes líquidos e balas para tosse pode
ajudar a aliviar a tosse. Analgésicos leves
que não precisam de receita médica, tais
como acetaminofeno ou aspirina, ajudarão a
diminuir a febre e a dor. Os antibióticos, de
modo geral, não ajudam muito, salvo em
casos menos comuns, causados por
bactérias. Se a bronquite produzir
estreitamento das vias respiratórias a ponto
de causar falta de ar, ou chiadeira, o médico
poderá receitar medicamentos para abrir as
vias respiratórias.

•

Notar uma nova ou maior chiadeira (som
sibilante) ao respirar ou dificuldade de
respirar;

•

Tiver tosse que produza uma quantidade
maior de escarro grosso amarelo ou
verde, que dure mais do que 2 dias, ou
se tiver febre de 101 °F (38,3 °C) ou
mais;

•

Expectorar fiozinhos de sangue ao
tossir.

No caso de pessoas com enfermidades do
coração ou dos pulmões, tais como
insuficiência cardíaca, enfisema ou asma, a
avaliação e o tratamento podem ser mais
abrangentes.
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