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Seis ‘gatilhos’ da asma
Especialista aponta elementos do dia a dia que podem causar crises em pacientes

Uma condição muito co-
mum, que atinge cerca de 
300 milhões de pessoas 

no mundo, a asma é uma doen-
ça respiratória crônica que leva a 
um estreitamento das vias aéreas, 
prejudicando o fluxo de ar dos 
pulmões e, consequentemente, 
dificuldade para respirar e uma 
sensação de chiado no peito.

Popularmente conhecida co-
mo ‘bronquite asmática’, embora o 
nome correto seja asma brônqui-
ca, a doença tem origem genética, 
o que faz com que algumas pes-
soas tenham uma predisposição 
para desenvolvê-la. Ela se mani-
festa quando a pessoa entra em 
contato com elementos que sen-
sibilizam as vias aéreas, que são 
chamados de ‘gatilhos’ das crises.

Muitos desses elementos são 
comuns no dia a dia ds brasilei-
ros. As crises são caracterizadas, 
principalmente, por tosses secas, 
sibilos e dificuldade de respirar. 
Dados da pesquisa ‘Panorama 
da Saúde Respiratória do Brasi-
leiro’, encomendada pela farma-
cêutica Boehringer Ingelheim 
do Brasil, revelam que, embora 
91% dos asmáticos considerem a 
doença “controlada”, 72% perce-
bem consequências da asma em 
atividades de rotina.

Diretor da Comissão de In-
fecções Respiratórias da Socie-
dade Paulista de Pneumologia e 
Tisiologia, Mauro Gomes afirma 
que, enquanto a asma atrapalhar 
a rotina do paciente, não se po-
de afirmar que esteja controlada. 
“Um tratamento adequado para 
a doença tem como objetivo pre-
venir as crises. É muito importan-
te que os pacientes conheçam 
seus principais gatilhos para que 
possam saber que atitudes tomar 
para não comprometer sua quali-
dade de vida”, afirma, apontando 
alguns gatilhos (ao lado).

LLProdutos de limpeza oleosos, 
como ceras ou lustra-móveis, 
geram odores fortes que podem 
irritar as vias respiratórias e in-
tensificar os sintomas da asma.

ProdutoS QuímicoS

LLAlgumas proteínas presentes 
nos pelos, na saliva e nas excre-
ções de animais domésticos, 
como cachorros e gatos, po-
dem provocar reações alérgi-
cas quando entram em contato 
com os olhos ou são inaladas, 
constituindo um gatilho poten-
cial para crises de asma.

AnimAiS doméSticoS

LL A poluição do ar nos centros ur-
banos, sobretudo a que é gerada 
pela queima de combustível dos 
veículos, provoca inflamação na 

via aérea e contribui para o agra-
vamento de doenças pulmonares 
pré-existentes, como a asma. A 
poluição resultante da queima da 

biomassa, como lenha ou exposi-
ção a áreas de “queimadas” utili-
zadas na lavoura, podem provocar 
o mesmo efeito.

Poluição

LLA fumaça que é inalada no 
momento da queima do cigarro, 
tanto pelo fumante quanto pelas 
pessoas do entorno (os fumantes 
passivos), contém diversas subs-
tâncias tóxicas que lesionam os 

pulmões e podem irritar as vias aé-
reas. Como o paciente com asma 
já tem uma sensibilidade maior 
das suas vias aéreas, o contato 
com essas substâncias irritantes 
pode desencadear uma crise.

FumAçA de cigArro

 
LLO pólen, conjunto de minús-

culos grãos produzidos por 
algumas flores e árvores, cos-
tuma ser carregado pelo vento 
e dispersado, sobretudo ao ar 
livre. Sua inalação pode pro-
vocar irritações nos brônquios.

Pólen

LLOs ácaros são animais microscó-
picos, da ordem dos aracnídeos, 
que habitam locais onde há poeira 
acumulada, como colchões, tra-
vesseiros, carpetes e estantes. Seus 
excrementos ou corpos, depois de 
mortos, dispersam-se em poeira 
fina, podendo ser facilmente ina-
lados, provocando alergias. Já os 
fungos nascem em lugares de alta 
umidade relativa e podem soltar 
no ar esporos, sua unidade de re-
produção, cuja inalação tende a 
provocar reações alérgicas.
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