
A bronquite é a inflamação dos brônquios, tubos que
levam o oxigênio até os pulmões. Existe na forma aguda,
quando sintomas como tosse, chiado no peito e
dificuldade para respirar permanecem por no máximo
algumas semanas, e na forma crônica, quando o problema
acompanha o indivíduo pela vida toda.
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BRONQUITE

Causa da Bronquite Aguda:
A principal causa desse tipo de bronquite são vírus
provindos de uma inflamação ou gripe anterior, podendo
ser adenovírus, rinovírus, influenza, etc. Em casos mais
raros, a bronquite aguda pode ser causada por bactérias.
Causa da Bronquite Crônica:
No caso da bronquite crônica, a causa vem principalmente
do tabaco, já que é ele que irrita as vias aéreas, causando,
assim, a doença. Mas, além dele, a bronquite crônica
também pode ser desenvolvida devido a exposição
exagerada a poluição do ar ou ainda de alergias e
infecções recentes.

O tratamento:
Para dar fim aos episódios de bronquite aguda, a recomendação é hidratar as vias respiratórias
com inalação e soro fisiológico. O uso de umidificadores de ar ou vaporizadores ajuda a soltar o
muco e facilita a respiração.
Para os períodos críticos, os especialistas receitam anti-inflamatórios, broncodilatadores e, nas
infecções por bactéria, antibióticos. Lembrando que essa medicação não é útil quando a
contaminação é viral e usá-la indiscriminadamente atrapalha sua eficácia quando ela é de fato
necessária.
Já a bronquite crônica exige um tratamento de longo prazo. Para começar, o paciente precisa
permanecer longe dos fatores irritantes, incluindo aí a fumaça do cigarro dos outros, porque o
fumante passivo também está propenso a encarar a doença.
Medicamentos à base de corticoides, em doses controladas pelo médico, são receitados para
conter a inflamação e dar alívio aos sintomas. E sessões de exercícios respiratórios orientados por
um fisioterapeuta são de grande valia para promover a melhora no desempenho do pulmão.
Nos estágios mais avançados da bronquite crônica, particularmente na DPOC, pode ser necessário
recorrer à oxigenoterapia, o uso de oxigênio em casa.
A acupuntura é um tratamento através de agulhas em pontos específicos do corpo, onde vemos
grandes resultados aliados a esse tratamento. Alguns pontos que se destacam para o tratamento
da bronquite são: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, E-13, E-14, E-15, E-16, E-18, E-43,
BP-17, BP-18, ID-15, IG-8.
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