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Asma 

A asma é o estreitamento dos brônquios (canais que levam ar aos pulmões) o que 

dificulta a passagem do ar, provocando contrações ou broncoespasmos. As crises comprometem 

a respiração, tornando-a difícil. Quando os bronquíolos inflamam, produzem mais muco o que 

aumenta o problema respiratório. Na asma, expirar é mais difícil do que inspirar, uma vez que 

o ar viciado permanece nos pulmões provocando sensação de sufoco. 

A asma acomete pessoas de qualquer idade. A maioria dos casos, todavia, é diagnosticada 

na infância e é comum manifestar-se em pessoas de uma mesma família. Os sintomas mais 

frequentes são falta de ar, tosse seca, chiado, opressão no peito. Os fatores de risco são 

diversos. Entre os adultos, destacam-se o fumo e a exposição a produtos irritantes. Pais 

fumantes provocam aumento considerável da susceptibilidade nas crianças. 

Podem desencadear as crises: pólen, mofo, ácaros, fumaça de cigarro, poluentes do ar, 

gases químicos, inseticidas, poeiras e até determinados alimentos, como o leite e os ovos. Além 

disso, resfriados e gripes, o estresse emocional e a prática de exercícios vigorosos podem 

agravar os sintomas. Instalada a crise, pacientes adultos (e, se crianças, seus pais) podem 

entrar em pânico, o que agrava o problema. A asma pode ser controlada com inaladores de 

resgate, que tratam os sintomas de forma imediata e inaladores de controle (esteroides) que 

atuam na prevensão. Os casos graves podem exigir inaladores de ação prolongada que mantêm 

as vias aéreas abertas, bem como corticosteroides orais. 

A asma não tem cura, mas com o tratamento adequado os sintomas podem melhorar e 

até mesmo desaparecer ao longo do tempo. Por isso é fundamental fazer acompanhamento 

médico correto e constante, a maioria das pessoas com asma pode levar uma vida 

absolutamente normal. 

 

Para saber mais: 

1. Ministério da Saúde 

2. Hospital Sírio-Libanês 

3. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

4. Hospital Israelita Albert Einstein 

https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/bronquios/
http://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/pulmao/
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/asma
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/especialidades/nucleo-doencas-pulmonares-toracicas/Paginas/asma.aspx
https://sbpt.org.br/portal/espaco-saude-respiratoria-asma/
https://www.einstein.br/Pages/Doenca.aspx?eid=134

