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A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASMÁTICOS/SP realizará a partir de 2019, LIVES, com início em março de 2019.
As datas serão informadas posteriormente.
As LIVES serão feitas pelo Facebook e todos poderão participar com suas dúvidas, sugestões e opiniões.
LIVES

Outubro

Asma e Rinite na infância - Dr. Bernardo Kiertsman
Ambiente adequado para quem tem asma - Dra. Yara Mello
Asma Grave - Dra. Zuleid Mattar
Bombinhas - Mitos e Tabus - Dr.Franco
Aspectos Psicológicos na Asma e Rinite - Dra. Fabiane Matias
Exercícios respiratórios na asma e rinite - Dra. Vera/ Dra Marisa
Porque desenvolvemos Asma e Rinite - Dra. Zuleid / Dr. Franco

Novembro

Asma e Rinite - tem algo em comum - Dra Yara Mello

Março
Abril
Junho
Julho
Agosto
Setembro

SIMPÓSIO
Realizaremos em maio, o «Simpósio Anual de Prevenção da Asma» que falará sobre o tema ASMA, onde o
público poderá estar presente para tirar dúvidas com os diversos proﬁssionais e voluntários da ABRA/SP
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Fabiane Matias

Asma e idoso - Aspectos Emocionais
Envelhecer traz como preditor de
qualidade de vida a manutenção da
integridade sica e psicológica do idoso.
Nesta fase do ciclo vital a
subje vidade é permeada por diversas
vivências de perda. Perda funcional
causando dependência, perda dos papéis
de provedor e cuidador na família
gerando a inversão da parentalidade
(ﬁlhos cuidando dos pais), perda dos
entes queridos e do cônjuge trazendo a
condição de viúvos, entre outras.
O aspecto psicológico refere-se a
percepção e a reﬂexão que o idoso faz
sobre a própria vida. Se o balanço é
posi vo esta fase con nua sendo um
período de realizações. Ao contrário, se
este balanço for nega vo, a impossibilidade de mudanças e de reviver o
passado de forma diferente cria
depressão e isolamento social.
Neste contexto, uma doença crônica
que coloque em risco o funcionamento
sico, emocional ou mental é uma
preocupação iminente, mesmo quando o
idoso mantém uma boa saúde.
A saúde debilitada impõe aceleração
de perda funcional trazendo limitações e
dependência da família, principalmente
do cônjuge, colocando-o no papel de
cuidador.

Em muitos casos, quando as
demandas de cuidado ultrapassam as
capacidades do cônjuge, tanto no aspecto
emocional, quanto aspecto ﬁnanceiro, os
ﬁlhos passam a assumir este cuidado. Tal
condição pode gerar ansiedade e desgaste
nas relações parentais devido a
sobrecarga de funções, uma vez que os
ﬁlhos também enfrentam desaﬁos
especíﬁcos relacionados às suas fases de
vida.
Sen mentos como medo de perda do
controle, desamparo, tristeza, ansiedade e
depressão podem aparecer nesta fase
como reação de ajustamento pelas
mudanças especíﬁcas desta fase de vida e
podem ser agravados com a sobreposição
de uma doença crônica.
Do ponto de vista emocional, a asma
impõe diﬁculdades e limitações à ro na,
prejuízo da capacidade funcional,
alteração da imagem corporal e têm
inﬂuência direta na autoes ma e na
qualidade de vida do paciente.
Nesta perspec va, a asma, por si só, é
intensa fonte de sofrimento e desperta
diversas reações emocionais que vão
desde tristeza, angús a, medo,
autodepreciação, ansiedade,
nega vismo, alterações do humor,
irritabilidade e até sintomas depressivos.

BOMBINHAS - Mitos e Tabú
Imagine um disposi vo que age
diretamente no local desejado, de fácil
manuseio e dose ﬁxa. Que atua com
doses em microgramas, com poucos
efeitos colaterais. Que não necessita
de uma longa preparação, nem
diluições, nem energia elétrica. Pois
esse disposi vo existe! Chama-se
bombinha! Um disposi vo que
permite administração de
broncodilatadores e cor coides
diretamente na via aérea. Sendo
assim, podemos u lizar doses em
microgramas, bem inferiores àquelas
que tomamos em comprimidos ou
injeções. Doses mais baixas resultam
em menos efeitos colaterais e mais
eﬁcácia no tratamento. Quando
recebemos uma medicação em
comprimidos ou uma injeção, esse
remédio é absorvido e transportado a
todo o corpo, para regiões onde nem
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A associação de uma doença crônica
como a asma em uma fase tão
especíﬁca da vida traz a necessidade de
um cuidado integral ao paciente e à sua
família envolvendo, obrigatoriamente,
tratamento farmacológico para
controle dos sintomas e da estabilização
da função pulmonar, associado ao
tratamento não medicamentoso, que
consiste em medidas educa vas,
acompanhamento psicológico e
medidas de controle dos fatores
desencadeantes ou agravantes.
O espaço de escuta, reﬂexão e apoio,
oferecido na psicoterapia, permite ao
paciente conhecer e compreender seus
conﬂitos pessoais e familiares, tensões
emocionais, sen mentos, bem como a
forma e a intensidade como estes
aspectos par cipam e impactam na sua
vida e reﬂetem na sua doença.
Com maior clareza e controle das
suas emoções, potencialidades e
limitações o paciente idoso melhora
também a percepção e a capacidade
avalia va do seu quadro u lizando, de
forma adequada, as orientações
médicas para controle e prevenção de
agravamentos.
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ao menos o problema está. Com as
bombinhas e disposi vos inalatórios
isso acontece muito menos, uma vez
que o pó ou spray segue para os
pulmões diretamente. O resultado nós
já sabemos, efeito rápido e melhora
dos sintomas. As bombinhas
permi ram que muitas pessoas
pudessem aliviar os sintomas de asma
em casa, sem precisar estar próximo a
um pronto socorro para uma inalação.
Na verdade, a inalação muitas vezes
contém os mesmos remédios que a
bombinha, de efeito muito parecido.
Em países mais desenvolvidos e nos
grandes hospitais, se u liza bem mais a
bombinha do que a própria inalação,
por ser mais rápida, exigir menos
trabalho para preparação e ter dose
mais precisa.
Atualmente temos disponível
dentro das bombinhas remédios como
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cor coides e broncodilatadores, na
dose em microgramas. Existem
bombinhas com uma medicação
sozinha, como o salbutamol, por
exemplo, de rápido efeito
broncodilatador, indicado para crises
de asma. Enquanto outras bombinhas
contêm dois fármacos, como o
formoterol e budesonida, ou
beclometasona, ﬂu casona; essas
úl mas podem ser usadas tanto na
crise como diariamente para evitar
crises, mantendo a asma controlada.
No ﬁm das contas, a bombinha nada
mais é do que um disposi vo para
entregarmos melhor o remédio para os
pulmões do asmá co. Elas não causam
vício, nem matam. Muito pelo
contrário, salvam vidas no mundo todo
e têm papel essencial no tratamento
da asma.
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A asma é uma doença crônica do sistema respiratório
caracterizada pela inﬂamação dos brônquios, canais
responsáveis pelo transporte de ar. O problema surge
devido a uma maior sensibilidade do organismo diante de
poeira, pólen, mofo e pelos de animais, por exemplo. Os
pacientes com asma tendem a sentir falta de ar quando
entram em contato com essas substâncias.
Quais são as diferenças entre os tipos de inaladores e
bombinhas?
Uma das formas de tratamento da doença é o uso de
inaladores e de bombinhas, que não são todos iguais.
Segundo o pneumologista Luis Renato Alves, existem
dois tipos de inaladores, o convencional e o ultrassônico.
O inalador convencional funciona com uma bomba de ar
com acionamento elétrico e é acoplado a um
micronebulizador. “Quando a bomba de ar é ligada, o ar
passa em alta velocidade pelos orifícios do
micronebulizador e arrasta o líquido nele presente,
gerando uma névoa que deverá ser inalada pelo
paciente”, explica o médico.
Já os inaladores ultrassônicos transformam a energia
elétrica em vibrações mecânicas que, por sua vez,
produzem névoa e microgotículas que serão carregadas
pelo ar. “A vantagem em relação aos convencionais é a
ausência de ruídos durante o funcionamento e a
possibilidade de inalar em qualquer posição”, aﬁrma o
especialista. Por outro lado, o inalador ultrassônico
apresenta diﬁculdades na interação com os
medicamentos corticosteroides, podendo haver produção
de pouca névoa e acúmulo da medicação no aparelho.
Já as bombinhas se dividem em dois principais grupos.
As bombinhas de manutenção não utilizam
medicamentos broncodilatadores, enquanto as de alívio
utilizam. As bombinhas de manutenção provocam a
desinﬂamação dos brônquios e ajudam a reduzir o uso
das bombinhas de alívio, que não tratam a asma e são
utilizadas para proporcionar alívio rápido aos pacientes
durante uma crise.
As bombinhas de asma não viciam;
De acordo com o proﬁssional, um dos maiores mitos
relacionados à Pneumologia é a aﬁrmação de que o uso
frequente de bombinhas causa dependência. “Isso não
existe. Na verdade, é a doença que faz com que você
necessite do uso dessas medicações continuamente”,
alerta Luis Renato. Ele explica ainda que os efeitos
colaterais do tratamento, como taquicardia e tremores,
são causados pelos broncodilatadores, mas são
geralmente leves e de duração rápida.
Dr. Luis Renato Alves é pneumologista formado pela
Faculdade de Medicina da USP e atua em Ribeirão
Preto (SP). CRM-SP: 122744.
Texto retirado do site “Cuidados pela Viva”

Dados do Ministério da Saúde apontam que a asma é responsável por mais de 100 mil internações no Sistema Único de Saúde
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