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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.
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PULMÃO E ASMA

ANATOMIA  PATOLÓGICA  DE  UMA  CRISE  DE  ASMA

ALGUNS FATORES QUE DESENCADEIAM OS 
EPISÓDIOS DE ASMA OU PIORAM A INFLAMAÇÃO1

Prevenção das
exacerbações3

• 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.

Sintomas2

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

Vias aéreas livres

Condição
Normal

Vias aéreas inflamadas

Condição
Asmática
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