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PrevalenPrevalenççaa a a EspanyaEspanya

Mortalitat
homes 10,1 taxa estandaritzada per milió d’ habitants

dones 13,2  taxa estandaritzada per milió d’ habitants

Sense diagnosticar: 52%
Sense tractament: 26%

Malaltia crónica més freqüent a la infantesa. Qualsevol edat, amb
un pic als 3 anys. Més freqüent a nens (2:1) que nenes.



ASMA BRONQUIAL: Definició

Inflamació crònica de les víes aèries on

juguen un paper destacat certes cèl·lules i 

mediadors. Aquest procès s’associa a la 

presència d’ hiperresposta bronquial que 

produeix episodis recurrents de sibilàncies, 

díspnea, opressió toràcica i tos, particularment

durant la nit/matinada. Aquests episodis

s’associen generalment amb un grau

d’obstrucció al flux aeri sovint reversible de 

forma espontània o amb tractament.



ASMA BRONQUIAL: Etiologia

Els al·lergens més freqüents: proteïnes. Els més comuns són àcars, pel i 
caspa de gos, gat. Pol·len. Parietaria. 

Una minoría de pacients asmàtics (<10%) tenen proves negatives d’al·lèrgia, 
amb IgE normal.

Factors de risc:

Atòpia

Rinitis al·lèrgica



Historia clHistoria clíínicanica

1. Símptomes

– sibilàncies
– díspnea
– opressió toràcica
– tos i expectoració
2. Signes

– sibilàncies
– dificultat respiratòria
– ús dels músculs accesoris

Predomini nocturn/matinada

Desencadenats per exercici, infeccions o al·lergens







DiagnòsticDiagnòstic diferencial entre diferencial entre 
Asma i MPOCAsma i MPOC

Edad de inicio A cualquier edad Después de los 40 años

Tabaquismo Indiferente Prácticamente siempre

Enfermedades
asociadas

Rinitis, conjuntivitis
dermatitis

Ninguna

Antecedentes
familiares

Frecuentes No valorable

Variabilidad de los
síntomas

SI NO

Reversibilidad de la
obstrucción

Significativa Habitualmente no 
significativa

Respuesta a
glucocorticoides

Muy buena Indeterminada o variable

ASMA MPOC



DiagnDiagnóósticstic diferencialdiferencial



Objetivos



Categorización de evidencia/recomendaciones

Recomendación 

débil

Recomendación robusta







Capítulos GEMA 4.0









Adults - Gravetat (Classificació)







Equipotencia de los GCI



Tratamiento de mantenimiento



Educació sanitària
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MiniGEMA4.0

App GEMA4.0

GEMA4.0



26


