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ASMA E GRAVIDEZ 
 

 

 

 

A asma é uma doença pulmonar que faz com que as vias aéreas se estreitem, dificultando a 
respiração.  A asma é uma condição crônica.  Uma vez que você é diagnosticado com ele, você 
vai tê-lo para o resto de sua vida.  A boa notícia é que a asma geralmente pode ser mantida sob 
controle. 

Um em cada 12 adultos na América tem asma.      As mulheres (9,8%) são mais propensas a ter 
asma do que os homens (6,1%).  As mulheres têm pulmões, vias aéreas, músculos respiratórios 
e caixa torácica menores e tudo isso afeta o fluxo de ar, o volume pulmonar e a quantidade de 
esforço necessário para respirar.      Além disso, acredita-se que as flutuações nos hormônios 
das mulheres afetem a asma. 
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O que acontece em seu corpo quando você tem asma? 

 

Em pulmões saudáveis, o revestimento das vias aéreas é claro e aberto, e os músculos ao redor 
das vias aéreas são relaxados.    Isso permite que o ar flua livremente.    Com a asma, três coisas 
acontecem – muitas vezes ao mesmo tempo – que dificultam a respiração:  

 

1. O revestimento das vias aéreas fica inflamado, o que faz com que inche e engrosse.  Este 
revestimento inchado estreita a abertura para que menos ar possa fluir. 

2. Os músculos do lado de fora das vias aéreas se contraem, tornando mais difícil respirar o 
ar para dentro e para fora. 

3. O muco forma outra camada dentro das vias aéreas, o que estreita ainda mais a abertura. 

 

Existem 4 níveis de gravidade da asma.   

1. Asma intermitente – onde você usa um inalador 2 ou menos dias por semana.   
2. Asma persistente leve – onde você usa inalador mais de 2 dias por semana, mas não 

diariamente. 
3. Asma persistente moderada – onde você usa um inalador diariamente. 
4. Asma persistente grave – onde você precisa usar um inalador várias vezes ao dia. 

 

Asma e Gravidez 

A asma é a mais comum das doenças crônicas que podem causar complicações na gravidez.   

Cerca de 1% das mulheres grávidas têm asma. Mesmo que sua asma esteja bem controlada 
antes de engravidar, isso não significa que permanecerá assim durante a gravidez.  Em cerca de 
1/3 das mulheres, a asma pode piorar durante a gravidez, principalmente durante o primeiro e 
último trimestre. Um terço das mulheres grávidas não experimentará nenhuma mudança na 
asma, enquanto um terço pode até ver sua asma melhorar.   
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Não há evidências de que a asma contribua para o aborto espontâneo ou malformação 
congênita do feto.   

A asma não controlada durante a gravidez reduz o teor de oxigênio no suprimento de sangue 
da mãe. Como o feto obtém seu oxigênio do suprimento de sangue da mãe, isso pode levar à 
diminuição do oxigênio no sangue fetal.  A diminuição do suprimento sanguíneo pode prejudicar 
o crescimento e a sobrevivência fetal. 

 

Os benefícios de tomar medicação para asma durante a gravidez é geralmente acreditado para 

superar os perigos que um ataque de asma (s) pode causar ao feto.  O controle cronicamente 

deficiente  da asma durante a gravidez acarreta riscos e as mães são mais propensas a 

desenvolver complicações, incluindo: 

• Pré-eclâmpsia (pressão arterial perigosamente elevada) 
• Baixo peso ao nascer. 
• Um pequeno aumento no risco de parto prematuro. 
• Aumento da taxa de parto cesáreo. 
• Anemia 
• Coágulos sanguíneos para os pulmões da mãe. 
• Hemorragia obstétrica (sangramento excessivo antes ou após o parto) 
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A boa notícia é que as mulheres com asma bem controlada durante uma gravidez têm resultados 
tão bons quanto aqueles em mulheres grávidas asmáticas. 

Embora muito poucas mulheres tenham sintomas de asma durante o parto, é aconselhável criar 
um plano de parto com seu médico.   O Conselho Nacional Australiano de Asma recomenda a 
revisão regular dos regimes de asma a cada 4 semanas durante a gravidez. 

 

Evite gatilhos de asma 

O momento mais provável para um ataque de asma durante uma gravidez é a 24ª a 36ª semana 
de gestação.  É especialmente importante evitar gatilhos durante este período e continuar a 
tomar medicação para asma. 

1. Reduza a exposição ao pólen, mofo, animal de estimação e / ou alergia a ácaros da poeira 
doméstica, aromas fortes, como tinta e perfume.  Mesmo o ar frio pode irritar os pulmões. 

2. Escusado será dizer que você não deve fumar ou vape e deve evitar todo o fumo passivo. 
3. Fique longe de pessoas que estão doentes com infecções respiratórias.  Resfriados, gripes 

e sinusite podem tornar mais difícil para uma mulher grávida gerenciar sua asma.  A gripe 
pode ser particularmente grave em mulheres grávidas, por isso certifique-se de obter a 
sua vacina contra a gripe. 

4. O exercício regular pode ser benéfico durante a gravidez, mas verifique com seu obstetra 
primeiro.  A natação é um ótimo exercício para pessoas com asma. 

 

Medicamentos para asma e gravidez 

Há sempre preocupação em torno do uso de quaisquer medicamentos durante a gravidez. A 
boa notícia é que a maioria dos medicamentos para asma são seguros para uso durante este 
tempo.  Seu médico pode mudar sua medicação, pois alguns medicamentos para asma são 
considerados mais seguros do que outros para uso por mulheres grávidas.  Muitas futuras mães 
estão preocupadas em tomar medicamentos durante a gravidez, mas os riscos representados 
pela asma não controlada são muito maiores do que os dos tratamentos da asma.   

O mais importante é que você não pare de tomar sua medicação para asma – especialmente 
seu preventivo. Lembre-se, se você não pode respirar, então seu bebê também não pode!   

Continue a tomar injeções / injeções de alergia se precisar delas antes da gravidez, mas informe 
o seu médico/alergista de que está grávida.  Você não deve iniciar qualquer novo medicamento 
para alergia uma vez que você está grávida.   
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Trabalhe com o seu médico para criar um  Plano de Ação de  Asma especificamente para a sua 
gravidez.  Um Plano de Ação para a Asma é um guia personalizado, preenchido pelo seu médico.  
Ele detalha qual medicação você precisa tomar, quando tomá-los, quando ajustá-los e o que 
fazer se tiver um ataque de asma mais grave ou em andamento. 

 

Se você tiver um ataque de asma, seu Plano de Ação de Asma escrito deve mostrar-lhe o que 
fazer. Se os seus problemas respiratórios persistirem ou piorarem, siga a seção Emergência do 
seu plano escrito e chame uma ambulância ou vá ao hospital.   Lembre-se de dizer à equipe da 
ambulância / equipe de emergência que você está grávida.   Não demore a procurar intervenção 
médica - é importante procurar ajuda cedo. 

 

Se algum destes sintomas estiver presente, tem um controlo deficiente da sua asma e precisa 
de contactar o seu médico ou obter ajuda imediatamente: 

 

1. Menos capaz de fazer suas atividades habituais devido aos sintomas da asma. 

2. Mais de 1 sintoma de asma durante a noite ou ao acordar por semana. 

3. Sintomas diurnos mais de 2 dias por semana. 

4. Precisa de medicação de alívio mais de 2 dias por semana ou os efeitos de alívio duram 

apenas 2-3 horas ou menos. (O Reliever alivia os sintomas de tosse e chiado no 

peito e deve durar 4 horas.) 

As mulheres que experimentam mudanças em sua asma durante a gravidez – piorando ou 
melhorando – geralmente voltam aos seus níveis de asma pré-gravidez dentro de 3 meses após 
o nascimento.  No que diz respeito à amamentação: é seguro usar inaladores de alívio rápido e 
controladores durante a amamentação. 

 

E lembre-se de reabastecer suas prescrições de asma antes do nascimento para que você esteja 
coberto nas primeiras semanas em casa com seu bebê. 
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