Asma: Uma doença
que se sente mas
não se vê

Podemos ter um tipo
diferente de asma que
pode ser mais grave.

Se ao menos conseguisses
perceber a dificuldade
que os teus pulmões têm
para poderem fazer o seu
trabalho...

Existem ~700mil asmáticos em Portugal.1
1 em cada 10 doentes asmáticos têm asma grave.2
Os sintomas de asma variam em intensidade e frequência.3
Podem aparecer de forma espontânea, podendo ser desencadeados por
diferentes fatores.3
Por vezes, a intensidade dos sintomas provoca ataques de asma.3
Os sintomas mais comuns são:3

A asma não tem cura
Aperto
no peito

Falta de ar

Sibilos

Tosse

Publicações recentes indicam que:
• A asma é uma doença heterogénea. Existem vários tipos de asma que
podem ter diferentes graus de gravidade.3
• Quem tem asma pode não parecer doente, mas a verdade é que
existem diferentes tipos de asma, que podem ter um impacto elevado
na qualidade de vida destas pessoas, forçando-as a fazer grandes
adaptações para poderem fazer as suas atividades diárias.3,4
• Os doentes com asma grave, frequentemente, podem experienciar um
agravamento dos sintomas, podendo mesmo desencadear um ataque
de asma.3
• A asma grave pode levar a condições de saúde debilitantes, afetando
a qualidade de vida das pessoas e até mesmo provocar a morte.3
• Isto pode acontecer mesmo sob terapêutica com doses elevadas de
corticosteroides inalados.
Os ataques de asma podem ocorrer mais que uma vez por ano, levando
à utilização de pulsos de corticoesteroides orais, idas à urgência ou
hospitalizações.3

• Se ainda tens sintomas de
asma mesmo com a terapêutica
de manutenção prescrita pelo
teu médico, podes ter que ser
referenciado para um especialista.3
• Se foste diagnosticado com asma,
entender os estímulos que a
desencadeiam, vai ajudar-te a gerir
a tua asma e a mantê-la controlada.
O teu médico pode realizar testes de
modo a perceber qual é o teu tipo
de asma.3
• O teu médico pode ajudar-te a
identificar o melhor tratamento para
a tua asma e assim reduzir os teus
sintomas e melhorar a tua qualidade
de vida.
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DÁ VOZ AOS TEUS PULMÕES!

