
diagnóstico A história clínica - para determinar a presença de sintomas e as suas características, relacionados com exposições a factores de 
agressão;

Exame específico - para determinar sinais de obstrução brônquica, embora um exame normal possa possibilitar o diagnóstico;

Avaliação funcional respiratória - para comprovação de obstrução brônquica, da presença de hiperreactividade brônquica e de limitação 
variável do fluxo aéreo;

Avaliação de atopia;

Exclusão de situações que podem confundir-se com a asma.

O diagnóstico da asma tem por base:1

Crise Ligeira
- Apresenta dispneia à marcha tolera a posição deitada
- Apresenta um discurso quase normal 
- Está consciente
- Apresenta-se habitualmente calmo    
- Não apresenta habitualmente tiragem respiratória 
- A frequência respiratória está habitualmente normal
- A frequência cardíaca está habitualmente abaixo dos 100/mi
- Apresenta sibilos moderados
- Não apresenta pulso paradoxal
 
Crise Moderada
- Apresenta dispneia a falar
- Adota a posição de sentado 
- Fala com frases curtas 
- Está consciente mas ansioso
- Apresenta tiragem respiratória 
- A frequência respiratória encontra-se elevada
- A frequência cardíaca encontra-se entre 100 e 120/min
- Apresenta sibilos evidentes
- Pode apresentar pulso paradoxal

Crise Grave
- Apresenta dispneia em repouso 
- Encontra inclinado para a frente
- Fala apenas através de palavras
- Encontra-se ansioso ou até agitado
- Apresenta tiragem respiratória 
- A frequência respiratória é superior a 30/min 
- A frequência cardíaca é superior a 120/min 
- Apresenta sibilos muito evidentes
- Apresenta geralmente pulso paradoxal

Crise com Paragem Respiratória Iminente
- Apresenta-se sonolento ou em estado de confusão 
- Apresenta bradicardia
- Apresenta silêncio respiratório
- Não apresenta pulso paradoxal

As crises de asma podem classificar-se do seguinte modo, quando 
o doente apresenta os seguintes sinais e sintomas:3

A asma pode ter vários graus de gravidade, ou 
“degraus”, consoante a frequência e intensidade 
dos sintomas e a necessidade de utilização de 
fármacos. Assim, considera-se quanto ao grau 
de gravidade3

Os sintomas surgem menos de 
uma vez por semana, ou o 
doente acorda com os sintomas 
duas ou menos vezes por mês, 
ficando assintomático entre os 
períodos com sintomas.

Degrau 1 
Asma intermitente

Degrau 2  
Asma persistente ligeira

Os sintomas surgem uma 
ou mais vezes por semana, 
mas menos de uma vez por 
dia. O doente acorda com 
os sintomas durante a noite 
mais de duas vezes por 
mês.

Degrau 3 
 Asma persistente moderada

Os sintomas são diários. O 
doente acorda com os 
sintomas durante a noite mais 
de uma vez por semana e 
necessita de utilizar 
diariamente agonistas ß2. As 
crises afetam a sua catividade 
diária habitual..

Degrau 4 
Asma persistente grave

Os sintomas são permanentes. O 
doente acorda frequentemente 
com os sintomas durante a noite e 
a sua atividade diária encontra-se 
limitada. A presença de uma das 
características de gravidade, 
acima enunciadas, é suficiente 
para colocar o doente num 
“degrau” de gravidade.

A asma é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas que, em indivíduos suscetíveis, origina episódios recorrentes de pieira, dispneia 
(dificuldade na respiração), aperto torácico e tosse, particularmente noturna ou no início da manhã.
Estes sintomas estão geralmente associados a uma obstrução generalizada  das vias aéreas, a qual é reversível espontaneamente ou através 
de tratamento.1

A asma tem numerosas causas entre as quais, a mais frequente, é a reação alérgica motivada por certas substancias inaladas ao respirar, (o 
pólen, bolores, pó de casa, pelo de cães, gatos, cavalos, coelhos ou outros animais, penas, cosméticos, loções capilares, perfumes), ingeridas 
na alimentação, (nozes, amêndoa, trigo, mariscos, chocolates, ovos, leite e cerveja) ou absorvidas em medicamentos (aspirina, antibióticos, 
etc.). Outros exemplos são o esforço físico, frio, nicotina, fumos e até mesmo de excesso de calor ou sol.2

Prevalência média por faixa etária3

6 – 7 anos    11%   
13 – 14 anos    11,8%
20 – 44 anos    5,2% 600.000 doentes3

asma

1 Citação com base nas informações contidas no site http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/ministeriosaude/doencas/doencas+respiratorias/asma.htm  a 20/5/2014.
2 Citação com base nas informações contidas no site http://www.imunoalergologia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=12 a 20/5/2014.
3 Programa Nacional do controlo da asma, 2000. IP
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