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Vias aéreas livres

Vias aéreas inflamadas

Prevenção das
exacerbações3

A asma é uma doença crônica inflamatória do trato respiratório, que causa
episódios recorrentes de1,2:
• Tosse, sibilância, falta de ar e aperto no peito1,2;
• Obstrução do fluxo do ar, revertida espontaneamente ou por tratamento1,2;
• Aumento na hiperreatividade já existente dos brônquios em resposta
a diferentes estímulos1.
brônquio principal direito

• Educação do paciente3
• Monitoramento dos sintomas
e função pulmonar3
• Controle dos fatores
desencadeadores
e comorbidades3
• Tratamento farmacológico3:
» Corticosteroides inalatórios3;
» Corticosteroides inalatórios
em combinação com
agonistas beta-2 de longa
duração (LABA)3;
» Antagonistas de leucotrieno3;
» Tiotrópio3.
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Sintomas2

músculos
contraídos

músculos lisos
relaxados

Os principais sintomas da asma
se dividem em sintomas
respiratórios, sintomas de peito
e sintomas de tosse2:
• Dificuldade para respirar1,2
• Sensação de falta de ar1,2
• Sibilância1,2
• Aperto no peito2
• Dor no peito2
• Pressão no peito2
• Tosse2
• Presença de muco/catarro2

parede
inflamada
e espessada

via aérea limpa
e desobstruída
para um fluxo
de ar adequado

brônquios
segmentares
parede
brônquica

brônquios
intrassegmentares

ÁRVORE BRÔNQUICA. VISTA FRONTAL

ANATOMIA PATOLÓGICA DE UMA CRISE DE ASMA

muco em
abundância

ALGUNS FATORES QUE DESENCADEIAM OS
EPISÓDIOS DE ASMA OU PIORAM A INFLAMAÇÃO1
Ar frio,
mudanças
meteorológicas,
etc1

Uso de anti-inflamatórios
não esteroidais1,3
Fumaça
de tabaco1,3

Via respiratória
durante
uma crise
de asma

Via respiratória
com processo
de asma

Via respiratória
normal

via aérea
seriamente
obstruída,
dificultando
o fluxo de ar
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Pó doméstico3

Mofo, pólen, etc1
Ácaros do pó3
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Pêlos
de animais
domésticos3

Poluição
ambiental1,3

A GLENMARK apenas distribui o material sob autorização do autor e se exime de responsabilidades
sob seu conteúdo, que é de responsabilidade do autor do conteúdo original.
REFERÊNCIAS: 1. DŝŵƐ :t͘ ƐƚŚŵĂ͗ ĚĞĮŶŝƟŽŶƐ ĂŶĚ ƉĂƚŚŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘ /Ŷƚ &ŽƌƵŵ ůůĞƌŐǇ ZŚŝŶŽů͘
2015;5 Suppl 1:S2-6. 2. 'ĂƚĞƌ ͕ EĞůƐĞŶ >͕ &ůĞŵŝŶŐ ^͕ Ğƚ Ăů͘ ƐƐĞƐƐŝŶŐ ƐƚŚŵĂ ^ǇŵƉƚŽŵƐ ŝŶ
ĚŽůĞƐĐĞŶƚƐĂŶĚĚƵůƚƐ͗YƵĂůŝƚĂƟǀĞZĞƐĞĂƌĐŚ^ƵƉƉŽƌƟŶŐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐƚŚŵĂĂŝůǇ^ǇŵƉƚŽŵ
ŝĂƌǇ͘sĂůƵĞ,ĞĂůƚŚ͘ϮϬϭϲ͖ϭϵ;ϰͿ͗ϰϰϬͲϰϱϬ͘3. ĂƐƟůůŽ:Z͕WĞƚĞƌƐ^W͕ƵƐƐĞtt͘ƐƚŚŵĂǆĂĐĞƌďĂƟŽŶƐ͗
WĂƚŚŽŐĞŶĞƐŝƐ͕WƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĂŶĚdƌĞĂƚŵĞŶƚ͘:ůůĞƌŐǇůŝŶ/ŵŵƵŶŽůWƌĂĐƚ͘ϮϬϭϳ͖ϱ;ϰͿ͗ϵϭϴͲϵϮϳ͘

&ODVVLåFDGDHQWUHDV
80 maiores empresas farmacêuticas
e de biotecnologia do mundo*
2SHUD¨¤RHPPDLVGH80 países
3UHVHQWHQR%UDVLOK¢14 anos
* De acordo com o ranking SCRIP 100 2019

,QRYD¨¤RQDV¢UHDVWHUDS«XWLFDV

Respiratória

Oncologia

*OHQPDUNHVW¢YROWDGD¡INOVAÇÃODWUDYªVGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
6¤R3 CENTROS DE PESQUISAQDQGLD

Compromisso com ética e
integridade HIRFRQRDSRLR¡V
&RQWLQXDGDDWUDYªVGHUHODFLRQDPHQWR
FRPDV6RFLHGDGHV0ªGLFDV

$FHVVH
glenmarkpharma.com.br

*/(1,167

LQLFLDWLYDVGH(GXFD¨¤R0ªGLFD

