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Asma Brônquica
Sobre a Asma
- A asma é um problema mundial. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 300 milhões sofrem da doença. 70
% também são pessoas alérgicas, sendo que 60% são crianças. Na segunda metade do século XX, no ocidente, a asma foi
a única doença crônica tratável que aumentou em prevalência e em número de internações. Em 2015 foram relatadas no
mundo 338.000 mortes por asma.1
- A asma ainda é muitas vezes subdiagnosticada e subtratada, criando um problema substancial para os indivíduos e suas
famílias.
- Segundo o DATASUS, o banco de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), ligado ao Ministério da Saúde, ocorrem no
Brasil, em média, 350.000 internações anualmente. A asma é a terceira ou quarta causa de hospitalizações pelo SUS
(2,3% do total), conforme o grupo etário considerado.2
- No Brasil estima-se que existam aproximadamente 20 milhões de pacientes com asma2, sendo a prevalência muito alta
entre adolescentes.
- De acordo com os Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nos Estados Unidos, 1 em cada 13 pessoas tem
asma, sendo mais comum em crianças do que em adultos.3
- A asma é a doença crônica mais comum entre as crianças e a maior causa de absenteísmo escolar.
- No Brasil o número absoluto de mortes relacionadas com a asma em 2014 foi de 2.096,4 sendo ainda a terceira causa de
morte em crianças e adultos jovens. Muitas dessas mortes são evitáveis com tratamento e cuidados adequados.
- Os adultos são quase quatro vezes mais propensos do que as crianças a morrer por asma.5
- A asma causa forte consequência incapacitante com magnitude semelhante à osteoartrite, diabetes, esquizofrenia e
cirrose hepática.
- A asma é mais comum em mulheres adultas do que em homens adultos. Por outro lado, é mais comum em crianças do
que em adultos e mais comum em meninos do que em meninas.6,7
- Segundo o CDC, entre 2011 e 2014, a prevalência de asma foi de 8,8% entre os adultos, mas foi maior entre os obesos
(11,1%) em comparação aos adultos com peso normal (7,1%) e adultos com sobrepeso (7,8%).8
- A fumaça do cigarro é também importante fator que contribui para a gravidade da asma,9 atuando através do aumento
da resistência dos pacientes aos corticoides,10 determinando mais sintomas, exacerbações mais frequentes e mais
severas.11,12
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