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Serão apresentadas LIVES em nosso Facebook, às 19 horas, todos os dias dessa semana.

 TEMAS E PALESTRANTES:

 03 DE JUNHO –

 

2ª. FEIRA -

 

CRISES DE ASMA /FATORES DESENCADEANTES

 DRA.

 

YARA MELLO

 
04 DE JUNHO-

 

3ª. FEIRA -

 

MEDICAÇÕES ATUAIS/IMUNOBIOLÓGICAS 

 DR. FRANCO MARTINS
 

05 DE JUNHO-
 
4ª. FEIRA -

 
ASMA NA INFÂNCIA

 DR. BERNARDO KIERTSMAN
 

06 DE JUNHO-
 
5ª. FEIRA -

 
ASMA GRAVE / ASMA 

 
DRA. ZULEID MATTAR 

07 DE JUNHO- 6ª. FEIRA - EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS NA ASMA E RINITE 

DRA. VERA LÚCIA DOS SANTOS ALVES   

 

OBS: TODOS OS PARTICIPANTES ( CURTIDAS, COMPARTILHAMENTOS E PERGUNTAS)  DAS 

LIVES DURANTE A SEMANA SERÃO INSCRITOS EM NOSSO SORTEIO DE DOIS ASPIRADORES DE 

PÓ COM FILTRO HEPA DA ELECTROLUX, DIA 07 DE JUNHO, APÓS A ÚLTIMA LIVE.  



Asma Grave
Vice-Presidente ABRA/SP

Controle é o termo que os médicos 

usam para falar sobre o status da sua 

asma, se os sintomas estão presentes, 

se atrapalham sua vida ou se há risco 

de piora do quadro. Vamos entender o 

que é “Asma Não Controlada”, que 

inclui pelo menos um dos pontos a 

seguir:

ŸMais que uma exacerbação/crise 

necessitando de cor�coide oral – 

paciente apresentou piora dos 

sintomas, passou em consulta médica 

ŸMal controle dos sintomas – uso 

frequente de bombinha de resgate, 

limitação das a�vidades da vida diária 

pela asma, despertares noturnos pela 

asma

3. Asma Grave – encontra-se 

dentro da “asma de di�cil controle”

“- Por que a asma não melhora? 

Estou usando as medicações diaria- 

mente ainda tenho falta de ar, chiado e 

tosse! Preciso ir ao pronto socorro 

sempre tomando cor�coide e fazendo 

inalação.” Esse relato é muito comum 

em portadores de asma de di�cil controle 

e asma grave. Mas afinal, o que são esses 

termos? Vejamos. A asma apresenta as 

seguintes divisões:

2. Asma de Di�cil Controle – a 

asma permanece não controlada

1. Controle da asma – controlada, 

parcia lmente controlada e não 

controlada

e foi prescrito cor�coide oral

Se os critérios forem preenchidos, 

chamaremos esse quadro de “asma de 

di�cil controle”. Vejamos os critérios 

para “asma de di�cil controle”:

ŸExacerbação/crise grave que 

necessitou de internação hospitalar - 

paciente apresentou piora dos 

sintomas, passou em consulta médica 

e foi necessário internação hospitalar

Portanto, você tem “asma não 

controlada” se teve algum desses 

critérios acima. Seu médico vai ajustar 

as medicações para essa classificação. 

Porém, mesmo tratando adequada- 

mente, alguns pacientes permanecem 

com dificuldade para controlar a doença.

ŸMédia ou alta dose de cor�coide 

inalatório e bronco dilatador ou

ŸNecessidade de manter as doses 

acima para controle dos sintomas ou 

reduzir exacerbações/crises

Pacientes podem ser classificados 

equivocadamente como portadores de 

“asma de di�cil controle”, uma vez que 

o controle ruim ocorre por inúmeros 

fatores, desde o uso errôneo dos 

remédios, tabagismo, moradia ou local 

de trabalho com sujidade e ainda 

doenças associadas como obesidade, 

rinossinusite, refluxo gastroesofágico. 

Quando conseguimos melhorar o 

status desses fatores, a asma que era 

de di�cil controle passa a estar 

controlada. Os sintomas remitem. 

Muitos pacientes que iniciam o 

E s s a s  p e s s o a s  a p r e s e n t a m 

sintomas diários, incapacitantes, tem 

uma vida perdida para a asma. Perda 

de emprego, desarranjos familiares e 

queda da autoes�ma são os frutos da 

árvore da asma grave. Asmá�cos 

graves se sentem sozinhos, incompre-
endidos com frustrações, tendo vida 

pior do que os outros asmá�cos.

No caso da asma grave, a literatura 

médica sugere acompanhamento com 

pneumologista. Esse profissional 

poderá dizer se você está no grupo de 

asma grave e pensar em avançar um 

passo no seu tratamento. 

Existe uma parcela de pacientes 

com asma, por volta de 5%, que são 

portadores de asma grave. Toda asma 

“grave” é uma asma de “di�ci l 

controle”, pois permanece “não 

controlada” apesar da dose máxima 

o�mizada, e os sintomas pioram 

quando reduzimos as medicações. 

seguimento com médico especialista 

estão nessa condição, e após os ajustes 

adequados ,  ficam com a  asma 

controlada.

Frequentam pronto socorro e 

consultas médicas regularmente, 

obtendo alívio a base de cor�coides 

alta dose injetáveis ou via oral. Essas 

medicações melhoram os sintomas 

palia�vamente, às custas de efeitos 

adversos como insônia, osteoporose, 

retenção de água, estrias, catarata, 

supressão adrenal.

O tratamento da asma grave é um 

pouco diferente e sempre há uma 

opção para melhorar a qualidade de vida 

do asmá�co. Esse é o papel da ABRA/SP.

Dr. Franco Martins Chies

Faça sua inscrição de Associado ABRA/SP



Educação de profissionais de saúde: é preciso capacitação 
con�nua sobre asma nos postos de saúde, emergências, 
UPAs e correlatos. Quantos asmá�cos apresentam uma crise 
no pronto socorro e vão para casa sem medicação 
adequada, sem orientação. Há muitos anos vemos a mesma 
prescrição de prednisona e salbutamol.  Não há 
pneumologistas e imunologistas para todos. Todo 
enfermeiro, médico, fisioterapeuta e etc deveria ter uma 
boa noção da doença. Noventa e cinco por cento dos 
asmá�cos ficarão bem controlados com medicação simples 
de cor�coide inalatório e broncodilatador.

Farmacoeconomia: 95% dos asmá�cos estarão controlados 
com a combinação disponível no SUS Formoterol + 
Budesonida. Sem acesso à medicação, procuram o pronto 
socorro e são internados. Um atendimento no pronto 

Di�cil falar em comemoração quando a doença mata três 
pessoas por dia no Brasil.

A abordagem da asma representa 1% dos custos de saúde 
em países desenvolvidos. Em nosso meio, suponho que dois 
terços dos custos provêm do mal controle da doença, 
atendimentos de emergência e hospitalizações. A 
mortalidade na asma é um filho sem pai, aquele menino 
com vários problemas que ninguém quer assumir a 
responsabilidade. Poderia citar alguns pontos-chave 
envolvidos e envoltos nesse cenário:

Escola: precisamos intervir nas escolas, onde a asma 
prejudica o aprendizado e causa isolamento social. 
Capacitação de professores de educação �sica é estratégia 
barata e acessível. Há anos temos realizado palestras em 
colégios públicos, com excelente resultado. Esses locais 
deveriam dispor de medicações de resgate em seu por�ólio, 
com profissionais que reconhecem uma crise e fazem a 
primeira intervenção. Isso pode salvar vidas.

socorro por asma custa em torno de cem reais. Uma 
internação hospitalar comum, dez a trinta mil reais. Você 
sabe quanto custa o tratamento com formoterol+ budesonida? 
Um real por dia! Essa conta básica deveria es�mular nossos 
gestores a disponibilizar amplamente o tratamento. Porém 
não é o que acontece. Atualmente o paciente precisa de um 
extenso formulário de alto custo, seis vias de receita médica 
preenchidas à mão, termo de responsabilidade, prova de 
função pulmonar anual, comprovante de endereço, cartão 
SUS e ficar três horas na fila da farmácia de alto custo, a cada 
três meses. Lutamos para levar esses medicamentos ao 
posto de saúde ou farmácia popular em receita simples, fácil 
e acessível.

Passivismo: asmá�cos do Brasil se mostram passivos. Na 
própria ABRA buscamos incessantemente engajar os 
pacientes para que façam parte da administração. Devemos 
nos inspirar em associações formadas por pacientes e para 
pacientes. Recentemente a incorporação de medicação 
para atrofia muscular espinhal foi um ganho que mostrou a 
força da pressão dos pacientes sobre o Estado.

Desanimados por tantos entraves, deixamos de falar sobre 
poluição ambiental, uso correto da medicação, mofo e 
ácaros dentro de casa, qualidade do sono e etc.

Avançamos muito, o ministério da saúde está revendo os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêu�cas de asma, 
atrasado desde 2013. Temos acesso à beclometasona spray 
inalatório, ainda subu�lizada e menos conhecida do que 
gostaríamos. A ABRA cresceu, por meios próprios de forma 
é�ca e sustentada, respeitando seus valores, impactando 
milhares de vidas anualmente. Nos úl�mos meses a�ngimos 
30 000 pessoas por meio das redes sociais e eventos 
presenciais. Queremos mais para 2019!
Nessa data especial, convido a todos que �rem o assento da 
cadeira e se mobilizem em prol da asma. Conheça a 
associação, seus membros e conteúdo produzido de coração 
(e de pulmão) para todos os asmá�cos do Brasil. Falar sobre 
isso é fundamental, não só em maio, mas o ano todo.

Publicidade: o brasileiro adora televisão. Programas 
informa�vos sobre saúde têm ganho espaço na mídia, ainda 
aquém da necessidade da doença. Tragédias e novelas 
parecem dar mais audiência do que asma.

Um abraço,

h�ps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/sau

de/ATA22515.pdf
h�p://www.globalasthmareport.org/2014/burden/burden.php 
h�ps://www.ersnet.org/images/stories/pdf/asthma.pdf

Dr. Franco Mar�ns
Vice-Presidente da ABRA/SP

Referências:

h�p://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v43n3/pt_1806-3713-jbpneu-

43-03-00163.pdf



``SIMPOSIO DE PREVENÇÃO À ASMA´´

LIVES ABRA/SP EM NOSSO FACEBOOK

Julho de 2019 - Bombinhas - Mitos e Tabus - Dr. Franco

Agosto de 2019 - Aspectos Psicológicos na Asma e Rinite - Dra. Fabiane Matias

Setembro de 2019 - Exercícios resp. na asma e rinite - Dra Vera/Dra. Marisa

Outubro de 2019 - Porque desenvolvemos Asma e Rinite - Dra. Zuleid/Dr. Franco

Dra. Yara Mello falando sobre o controle ambiental tão Orientação do Dr. Franco com relação a novos 
medicamentos

Explicação da Dra. Zuleide sobre asma Grupo de participantes do simpósio

Finalização do nosso importante simpósio

No dia 04 de maio de 2019, realizamos nosso «Simpósio de Prevenção à Asma». O simpósio abordou
assuntos sobre como manter um eficiente controle ambiental, falamos sobre medicamentos atualizados
para melhor qualidade de vida do paciente com asma e rinite, abordagem sobre a asma grave e como
o paciente deve ser mais atuante com relação a nossa associação e atualizados com relação a novos
métodos de abordagem da asma.

necessário ao paciente portador de asma e rinite

Sra. Sandra, nossa associada desde 2004 é ganhadora
de um dos aspiradores de pó com filtro HEPA, do nosso
colaborador Electrolux
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